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Bài Giảng Ngày thứ tư lễ Tro 
Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Giám-Mục Bùi-Chu (1958) 

Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.  

Hỡi người, hãy nhớ miǹh là tro bụi, rô ̀i cũng sẽ hoan ve ̀ bụi tro. 
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VÀO MÙA CHAY CẢ  
Ngày thứ IV lễ Tro 

 

Bài Evan ông Thánh Matthêu VI, 16-21 

Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đe ̣ rằng: «Khi chúng 
bay ăn chay, chớ ba ́t chước quân giả hiǹh, làm cách buô ̀n bực, 
nhăn ma ̣t, châu mày, cố ý chô người ta hie ̉u nố ăn chay được 
ngợi khen. Quả tha ̣t Tao bảo cho chúng bay hay: nố đã được 
pha ̀n thưởng rô ̀i.  
Pha ̀n chúng bay khi ăn chay, thi ̀ hãy xức da ̀u trên đa ̀u, và rửa 
ma ̣ t cho sạch như thường, được thiên hạ cha ̉ng bie ́t chúng bay 
ăn chay: mô ̣ t đe ̉ cho miǹh Cha Cả đang ngự trông nơi khua ́t tic̣h 
biết mà thôi, và Cha chúng bay là Đa ́ng tha ́u suô ́t mội sự kiń 
nhie ̣m sẽ trả công cho chúng bay. 

Chúng bay chớ lo thâu trử của cải cho chúng bay dưới đa ́t này; 
vi ̀ten sét mô ́i một sẽ phá hư và kẻ trô ̣m cướp riǹh mồ cố ngày sẽ 
đào mà la ́y ma ́t. Chúng bay hãy bán của cải miǹh mà bô ́ thi ́cho 
kẻ khố khăn. Va ̣y hãy tićh trữ vào kho trên trời, đố cha ̉ng cố mô ́i 
một ten sét, không cố trô ̣m cướp nàô đàô được, mới được. Vi ̀kho 
tàng của cải chúng bay đâu, thi ̀lồng tri ́chúng bay đố.» 
 

Ớ anh em rất yêu dấu! Nay Hội Thánh khắp Đông, Tây, Nam, 
Bắc đã bắt đầu vào mùa Chay, cách trau dồi cùng mọi nghi tiết 
trên bàn thờ đều tỏ vẻ không phải là mùa vui, bèn là mùa phải 
lo buồn ăn năn đền tội. Kìa anh em xem trên bàn thờ tuy có 
nến, mà không hoa; nhà chầu và bàn thờ đều che tím; áo tha ̀y 
cả làm lễ cũng thế. Tiếng đàn cũng ắng lặng, hoặc chỉ nghe ríu 
rít ít nhiều để đưa giọng hát. Những cách thế Hội Thánh làm bề 
ngoài như vậy, cho ta nghĩ đến tình cảnh sầu bi trong linh hồn 
mà ăn năn đền tội.  
 

Song có một lễ phép này càng nhắc nhủ ta nhớ đến căn kiếp 
loài người, mà ăn năn cải quá tự tân, ấy là lễ phép rắc tro trên 
đầu. Lễ phép ấy bảo ta cho biết ta là đí gì: sự cùng ta sẽ ra sao? 
Loài người là đí gì?  
 



2 
 

Hễ ai vào trước bàn thờ mà chịu rắc tro, dù là Đức Giáo Hoàng, 
dù là ngôi vương đế, thì Tha ̀y Cả cũng rắc tro mà rằng: 
Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris: «Hỡi 
người, hãy nhớ mình là tro bụi, rồi cũng sẽ hoàn về bụi tro.» 
(Gen. III, 19) Kìa xác loài người đang tìm của cao lương mỹ vị 
mà nuôi, đang sắm đồ gấm vóc lụa là mà mặc, lại đang trau tria 
cho đẹp, đang xức thuốc cho thơm, thì nguyên do là một nắm 
bụi tro, một vò đất sét, ấy là xác Tổ Tông ta, như lời Thánh Kinh 
rằng: Formávit iǵitur Dốminus Deus hốminem de limo terræ: 
«Đức Chúa Trời lấy bùn đất mà nặn nên người ta.» (Gen. II, 7) 
Vua Thánh lại than rằng: Substántia mea tamquam nih́ilum ante 
te: «Căn kiếp tôi dường giống không trước mặt Chúa.» (Ps. 
XXXVIII, 6)  
 

Sự cùng xác ta sẽ ra thể nào? Et in púlverem revertéris: sau cùng 
sẽ hoàn về bụi tro. Điều ấy ai ai cũng đã từng thấy, chẳng lọ nói 
chi cho dài, dù cho đẹp gái lịch trai, nhất trời chót nước, sự 
cùng cũng hoàn về tro bụi. Mà chẳng được như tro Thầy Cả rắc 
trên đầu ta sáng nay đâu, bèn là một thứ tro hôi hám, là một 
thứ bụi thối tha, chẳng nên giống gì cho ai, một nên của nuôi 
cho giòi bọ. Vậy rầy dù cao phi tiễn tẩu, nay mai cũng thốn bộ 
nan di; rầy còn đi ngược về xuôi, buôn Tần bán Sở, nay mai 
cũng nằm ngay thẳng, gầy guộc mét meo. Ấy sự cùng xác người 
là như thế.  

 
Rầy dù giầu sang bốn bể, nức tiếng năm phương, bạc vàng tích 
đầy rương, ruộng nương cò bay thẳng cánh. Sự cùng nhắm mắt, 
phủi sạch bàn tay, giường nằm là mấy tấm săng, nơi ở vài ba 
thước đất. Sự cùng xác người là như thế. Rầy dù nâng niu 
dưỡng xác, ăn những chả phượng nem công, mặc những gấm tơ 
vóc lĩnh, sự cùng cũng kiến gặm ruồi bâu, giòi ăn bọ rúc. Như 
thế mà nhiều kẻ chưa suy; mảng lo cho xác, mà chẳng nghĩ đến 
hồn. Hội Thánh muốn cho ta suy đến sự cùng xác ta là như vậy, 
để cho ta đừng còn trân trọng xác ta quá mà trễ nải việc linh 
hồn. Trong mùa Chay, Hội Thánh muốn cho ta hãm mình ép 
xác, nên đã nhắc lại cho ta nhớ mình nguyên do là đí gì và sự 
cùng sẽ ra làm sao, để cho ta biết dùng mùa Chay mà ép xác 
hãm mình đền tội.  
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Song ta chớ quên điều đức tin dạy: Credo carnis resurrectiónem: 
«Tôi tin xác mình ngày sau sẽ sống lại.» Vậy dù xác sẽ trở nên 
bụi tro, song đến ngày tận thế cùng đều sống lại. Ai biết ép xác 
hãm mình, làm lành lánh dữ, thì sẽ sống lại hiển vinh; ai quen 
tha hồ cho xác, bỏ mình theo tà, tuy dù cũng sống lại, nhưng lại 
càng đen đủi xấu xa, thối tha hôi hám. Thế thì anh em ao ước 
cho ngày sau xác sống lại sáng láng hiển vinh, thì rầy hãy ép xác 
hãm mình chịu khó. Id enim quod in præsénti est momentáneum 
et leve tribulatiónis nostræ supra modum in sublimitátem 
ætérnum glốriæ pondus operátur in nobis: «Chịu khó một lúc 
chóng qua, mà hiển vinh đời đời vĩnh viễn.» (II Cor. IV, 17).  

 

Vậy ớ anh em hãy dùng mùa Chay này mà chịu khó hãm mình 
đền tội. Trong cả mùa có gặp sự gì khó, thì hãy dâng cho Chúa 
và chịu cho bằng lòng mà đền tội. Luật Hội Thánh buộc phải ăn 
chay các ngày thứ sáu, ai đã đến 211 tuổi trọn mà chưa đến 60 
tuổi thì phải ăn chay. Trừ ra khi cha giải tội đoán cho có đủ lẽ 
khỏi, thì mới khỏi. Dù không ăn chay cũng nên hãm mình nhiều 
ít để thông công mùa chay cả. Thể nào cho khi qua mùa chay, 
thì thấy mình đã có hãm mình đền tội. Như vậy, thì mới gọi là 
dùng mùa chay theo ý Hội Thánh, mới đáng vui mừng trong 
ngày lễ Phục Sinh, sau lại được vui mừng khi thấy xác mình 
sống lại hiển vinh, thanh nhàn muôn kiếp. Amen.    
 
1 Ngày nay thi ̀mội người từ 18 tuô ̉i đe ́n 59 tuô ̉i phải ăn chay ngày Thứ Tư Le ̃ 
Tro và Thứ Sáu Tua ̀n Thánh. Cồn các ngày thứ sáu khác mùa Chay Cả thi ̀phải 
kiêng thiṭ từ 14 tuô ̉i trở lên.  

 


