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Dómine, lábia mea apéries!  
Lạy Chúa, xin mở môi tôi ra! 
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CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY CẢ  
Đức Chúa Giêsu chữa một người bị quỉ câm ám 

 
BÀI EVAN THEO THÁNH LUCA XI, 14-28 

 

Lúc ấy: Đức Chúa Giêsu trừ một qui ̉ câm; lúc qui ̉ vừa ra, người 
câm liền nói được và dân chúng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng có 
người nói: «Ông ta đã nhờ Bendêbúp tướng qui ̉ mà trừ qui.̉» 
Người khác muốn thử thách Người, thì xin Người một điềm lạ 
trên trời; nhưng Người biết những tư tưởng của họ, thì bảo họ 
rằng: «Nước nào nội bộ chia rẽ, sẽ bị hoang tàn, nhà nọ sụp đổ 
trên nhà kia. Nếu Satan tự chia rẽ với chính mình, có lẽ nào đế 
quốc nó tồn tại được? Phô ngươi bảo: Tao nhờ Bendêbúp mà trừ 
qui,̉ còn phô ngươi nhờ ai mà trừ nó? Chính con phô ngươi sẽ xét 
xử phô ngươi. Nhưng nếu Tao nhờ ngón tay Đức Chúa Trời mà 
trừ qui,̉ như thế quyền thống trị của Đức Chúa Trời đã đến tận 
phô ngươi rồi. Khi một người có vũ khí hẳn hoi, canh giữ nhà ở 
của họ, tài sản họ được chắc chắn. Nhưng nếu có người mạnh 
hơn họ đến bất thần và thắng được họ, sẽ cướp lấy vũ khí mà họ 
tin tưởng, rồi đem phân tán của cải đã cướp được. Ai không ở 
với Tao là phản Tao, ai không thu góp với Tao là làm tiêu tán 
công phu vất vả. Khi thần dơ bẩn ra khỏi người nào, nó đi lang 
thang khắp nơi khô cạn, tìm chốn nghỉ ngơi mà không tìm được, 
nó liền tự nhủ: «Ta sẽ trở lại nhà ta vừa bỏ.» Khi trở về nó thấy 
nhà cửa sạch sẽ và trang hoàng lộng lẫy, nó liền rủ bảy thần độc 
dữ hơn nó. Rồi chúng vào và ở lại đó. Như thế số phận người đó 
càng thảm hơn trước.» 

Chúa vừa nói thế, một đàn bà trong lũ đông cất tiếng kêu rằng: 
«Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Ông và vú Ông đã bú mớm.» 
Nhưng Chúa trả lời: «Cha ̉ng những va ̣y mà thôi, song kẻ nào 
nghe lời Đức Chúa Trời phán và giữ trọn, thi ̀cũng có phúc.»  

 
Ớ anh em rất yêu dấu! Anh em đã biết mùa Chay Cả là mùa ăn 
năn đền tội, song ăn năn đền tội mà thôi cũng chưa đủ: Ăn năn 
rồi còn phải xưng tội nữa. Vì thế, nên anh em thấy trong mùa 
Chay Cả đâu đó các cha cũng mở tuần làm phúc và thúc giục 
giáo hữu hết thảy phải đi xưng tội. Song kìa anh em thấy có 
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phải mọi người giáo hữu đã đi xưng tội hết chăng? Ít nữa là khi 
hết mùa Chay Cả có làm phúc hết được mọi người chăng? Nếu 
được hết thì đáng mừng lắm. Song thương ôi! Chẳng bao giờ 
mà được cho hết! Tại đâu vậy? Có phải vì số kẻ xưng tội đông 
quá, các cha không kịp làm phúc hết trong mùa Chay chăng? Có 
đôi khi cũng có tại cớ ấy mà có kẻ chưa vào toà được, nhưng 
chẳng vì cớ ấy đâu, một vì con quỉ câm còn ám linh hồn những 
kẻ ấy, vì vậy trong đầu bài Evan đọc trong buổi lễ sáng nay Hội 
Thánh nhắc lại tích Đức Chúa Giêsu trừ quỉ câm ra khỏi người 
kia. Bao lâu quỉ còn ở người ấy, thì nó cứ câm mãi; mà khi 
Người đuổi quỉ ra, thì nó liền nói được. Hội Thánh nhắc lại tích 
ấy cho ta được xét hoặc quỉ câm ấy có ở trong mình ta chăng. 
Nếu có, thì hãy xin Chúa đuổi ra cho ta được nói rõ ràng minh 
bạch những điều ta phải nói. Đã đành về phần xác, thì tưởng 
rằng trong anh em đây chẳng có ai câm; nhưng phần linh hồn e 
có kẻ bị quỉ câm ám.  
 

Vậy có ba thứ quỉ ám:  

I. Là quỉ câm làm cho ta đóng miệng chẳng xưng tội mình 
ra.  

II. Là quỉ câm làm cho ta ngậm miệng chẳng kêu đến Chúa.  
III. Là quỉ câm làm cho ta ắng lặng, khi trách nhiệm ta cùng 

đức Yêu người buộc ta phải nói.  

 
I. Quỉ câm làm cho ta cấm khẩu chẳng xưng tội. 

Ấy là giống quỉ Hội Thánh có ý tỏ vẽ cho ta trong bài Evan này, 
để ta trừ nó đi mà giữ mùa Chay cho trọn. Sự Hội Thánh chủ ý 
và thúc giục ta làm trong mùa này là sự xưng tội năm. Sự ăn 
chay kiêng thịt trong mùa Chay này có thể chước cho kẻ nọ, 
người kia; nhưng sự xưng tội năm chẳng có thể chước cho ai, vì 
chính là việc rỗi linh hồn. Nào có chước cho ai khỏi lo việc rỗi 
linh hồn bao giờ? 

 
Ma qui ̉biết mỗi lần ta đến toà giải tội, thì tố lộ mọi mưu cơ nó 
ra, cho nên mọi công việc nó làm đều hỏng mất hết. Vì vậy nó ra 
sức đóng miệng người ta, kẻo đến toà giải tội mà lộ mưu nó ra. 
Đứa hoang ác kia muốn cám dỗ con người ta làm sự quái, thì 
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trước hết nó dặn dò đừng nói sự ấy ra với ai. Lũ gian đảng nọ 
muốn làm điều rối loạn trong xã hội, thì trước hết nó thề với 
nhau giữ sự kín, chớ lộ ra với ai chút nào. Ma quỉ đối với linh 
hồn người ta cũng thế: nó muốn buộc cầm người ta lại trong 
vòng tội lỗi, thì ra sức khoá miệng người ta lại, kẻo người ta tố 
cáo tội mình cùng tha ̀y cả mà thoát khỏi lòi tói nó buộc cầm 
chăng. Ấy chẳng khác thể như nó làm cho người ta câm vậy. Sự 
câm ấy rất hại, vì nó cầm tội lỗi lại trong linh hồn luôn. Ông 

Thánh Anselmô rằng: «Ví như cái mụn nhọt đang cương mủ lên, 
nếu không khảy miệng cho mủ ra, thì cứ đau đớn nhức nhối mãi, 

mà chẳng trông lành bao giờ.» Nay linh hồn kẻ có tội cũng thế, 
nếu cứ ngậm câm không muốn xưng tội ra, thì chẳng bao giờ 
khỏi tội, lại hằng bị lương tâm cắn rứt chẳng khi nguôi. 

 
Quỉ câm cám dỗ người ta về phép giải tội có hai cách: 1. Là nó 
làm cho người ta câm mà không muốn vào toà. 2. Là nó làm cho 
người ta câm trong toà mà nói u ơ quanh quéo, không nói ra sự 
thật. Hai cách câm ấy đều khốn nạn cả hai; song cách câm thứ 
hai thì càng khốn nạn dại dột là dường nào, chẳng khác thể như 
người kia đã chịu khó khảy miệng mụn dọt cho mủ độc ra, 
nhưng nó không muốn nặn ra cho hết, vì thế cho nên mụn cũng 
không lành được. Ông Thánh Benađô bảo rằng: Non te pudeat 

dicere quod non puduit facere. «Sự con đã chẳng hổ ngươi làm, 

thì con đừng hổ ngươi xưng ra.» 

 

Vậy, ớ anh em, anh em đã rủi phạm tội mất lòng Chúa, mà Chúa 
còn thương gọi anh em đến xưng ngay thú thật thì Người tha 
cho ngay, không oán phạt gì; sao anh em cứ tránh xa Chúa, mà 
không muốn lại gần, hay là lại mà còn muốn nói quanh không 
xưng ngay thú thật?  

 
Khi con cái anh em yêu đau, anh em liền vội tìm tha ̀y chạy 
thuốc; mà linh hồn anh em quí hơn con cái bội phần, đang mắc 
bệnh nặng, mà anh em để nó vậy sao? Hoặc anh em trông rằng 
đến giờ ốm liệt sẽ rước tha ̀y cả đến giải tội và làm các phép cho. 
Ớ anh em, sinh như hà, tử như thị, anh em còn sống khinh mạn 
ơn Chúa, mà anh em trông giờ lâm chung Chúa sẽ cho gặp tha ̀y 
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cả mà xưng tội sao? Chúa nhân từ vô cùng. Phải, mà Chúa cũng 
công bình vô cùng; đừng thấy Chúa nhân từ mà khinh, kẻo bị 
Chúa công bình oán phạt.  

 

Ấy là giống quỉ câm Hội Thánh có ý bảo anh em phải trừ tuyệt 
ngày nay, để cho anh em được miệng lưỡi thong dong mà thú 
tội cùng Chúa. Nhưng còn hai giống quỉ câm nữa, luôn thể cũng 
nói qua cho anh em biết mà trừ.  

 

II.Quỉ câm làm cho ta ngậm miệng chẳng kêu đến Chúa. 

Thế gian quen nói rằng: Con không khóc mẹ không cho bú. Nay 
ta đối với Chúa cũng vậy: Tuy Chúa đã biết ta thiếu thốn đí gì, ta 
phải khốn khó làm sao, song Chúa muốn cho ta kêu đến Chúa 
đã, thì Chúa mới ban ơn và cứu chữa ta. Tuy có khi dẫu ta chưa 
kêu đến, thì Chúa cũng đoái đến mặc lòng; nhưng ý Chúa muốn 
cho ta kêu, ta có kêu nài thì Chúa càng chóng ban cho; lại ra 
như Chúa buộc mình phải ban cho ta cái điều ta xin, như lời 

Người đã hứa mà rằng: Petit́e, et accipiétis. «Bay hãy xin thì bay 

sẽ được.» 

  
Tên ăn mày kia đến ngồi trước nhà ta, thế thì trong nhà cũng đã 
thấy nó và cũng hiểu nó đến xin; nhưng nó cũng cất tiếng kêu, 
trước thì kêu dịu vậy, sau chưa thấy ai đem gì ra cho, thì nó 
càng kêu lớn tiếng, nó không ngồi ngậm câm đâu. Lại nếu nó cứ 
kêu mãi, ắt người ta cũng thí cho nó, để nó đi cho rảnh, kẻo nó 
kêu mãi rầy tai. Nay ta đối với Đức Chúa Trời cũng thế, chớ 
ngậm câm, một phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Hội 
Thánh cùng các Đấng Bề trên đã đặt ra kinh nguyện, để ta đọc 
mà thờ phượng, ngợi khen, cám ơn và xin cùng Đức Chúa Trời 
những điều thiết yếu, nếu ta biếng lười không học mà đọc, thì 
ấy là bị qui ̉ câm ám. Ta hằng ngày phải chạy đến cùng Chúa 
cùng Đức Mẹ và các thánh, để xin ơn này ơn khác; nếu ta không 
làm như thế, thì là bị quỉ câm ám rồi đó... Sau hết còn một thứ 
quỉ câm khác cũng can hệ là:  

 
III.  Quỉ câm làm cho ta ở lặng khi buộc phải nói. 
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Nhiều  người bị thứ qui ̉câm này lắm, nhất là kẻ làm bề trên, kẻ 
làm cha mẹ, kẻ làm tha ̀y dạy, có trách nhiệm phải dạy dỗ, bảo 
ban, sửa vẽ cho bề dưới, cho con cái, tôi tớ cùng học trò mình. 
Nếu vì ngại vì nể hay vì lòng nịnh ai hay là vì biếng lười mà 
không dạy dỗ sửa vẽ, thì lỗi trách nhiệm mình, đến ngày phán 

xét ắt phải than rằng: Vœ mihi, quia tácui. «Khốn cho tôi, vì tôi 

đã làm thinh.» Nếu vì ta chẳng dạy dỗ sửa vẽ, mà kẻ thuộc về ta 
phải dốt nát những điều cần phải biết, phải hư thân bởi nết xấu 
chẳng chừa, thì ắt là tội gia quy trưởng. Bởi vậy khi các cha thấy 
nết xấu trong con chiên, mà sửa vẽ trên toà giảng, thì chớ ai 
năn nỉ làm chi, vì trách nhiệm phải nói, chẳng nên làm thinh, 
cha mẹ thấy con biếng lười không đi nghe dạy cho biết kinh 
sách đạo lý, để giữ đạo cho nên, thì ấy là cha mẹ bị quỉ câm ám; 
khi thấy con cái ăn ở ngang tàng, rượu chè cờ bạc, v.v. mà 
không sửa phạt, có khi lại bênh con, thì thật là quỉ câm đã ám 
rồi. Hãy kíp trừ nó đi.  
 

Ớ anh em, Chúa ban cho ta có miệng có lưỡi, thì hãy dùng mà 
làm ích cho ta, nhất là ba ích đã nói trước này, là hãy mở miệng 
mà xưng tội, hãy mở miệng mà đọc kinh cầu nguyện, mở miệng 
mà dạy dỗ bảo ban sửa vẽ; như vậy thì quỉ câm chẳng hại được 
ta, và ngày kia ta sẽ được mở miệng mà chúc tụng ngợi khen 
Chúa đời đời kiếp kiếp. Amen. 
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