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Cùng với Giáo Hội,
chúng ta sống mùa Chay thánh
Lời Chúa

C

Thư thứ 2 gửi ông Timôthê 1, 8b-10

on thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền
lực của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên
triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do
sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu
Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng
Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự
sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.
Con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng : Cụm từ không mang nghĩa
như mỗi người chúng ta mang gánh nặng chịu một mình; nguyên bản Hy lạp có
nghĩa “cùng đồng lao” với thánh Phaolô và với Giáo hội. Ở đây là cái đau khổ
nào ? Phaolô đang bị tù đày, và ông biết cái chết cũng gần kề. Phần đông các
tông đồ cũng đã qua đời. Giáo hội tiên khởi cũng bắt đầu nhen nhúm những
chia rẻ, và sự sùng đạo thuở ban đầu cũng bắt đầu phai nhạt. Cũng như trong
mỗi giai đọan của lịch sử, Giáo hội cũng đã trải qua thử thách. Trong lá thư
này, thánh Phaolô cũng đã lớn tuổi nhắc nhở ông Timôthê cái huy hoàng của
ơn gọi kitô giáo. Không những Thiên Chúa cứu độ chúng ta nhưng Ngài còn
đưa chúng ta vào cộng tác trong chương trình loan báo Tin Mừng. Theo thánh
Phaolô, sứ vụ này không phải chốc lát, nhưng là suốt cả cuộc đời.
Phần chúng ta hãy tìm lại lời mời gọi cho một ơn gọi thánh. Cho dù với phẩm
chất, với những yếu đuối và với những quá khứ của chúng ta; và cho dù với
thử thách Giáo hội trải qua, chúng ta đón nhận được nắm vào chương trình của
Thiên Chúa để đón nhận Tin Mừng và loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện
Sau khi nhập đề cầu nguyện, và chúng ta hát bài hát dưới đây, có thể đốt lên vài ngọn nến

Ánh sáng thánh, Thiên Chúa Cha rực rỡ
Chúc tụng Ngài, Chúa Giêsu Kitô,

Hát
Trong Ánh Sáng Của Chúa - Tác giả: Phanxicô
ĐK. Trong ánh sáng của Chúa (Trong ánh sáng của Chúa)
Con sẽ được nhìn (Con sẽ được nhìn)

Trên đường tiến về Lễ Phục Sinh
Con sẽ được nhìn, sẽ được nhìn xem (Con sẽ được nhìn xem)
Ánh sáng muôn đời. (Ánh sáng muôn đời.)
1. Màn tối nào cho con đi lạc lối về,
Hoàng hôn nào giăng khói sóng khuất trời quê.
Trông mong chân lý rạng ngời,
Mặt trời Thiên Chúa soi đời u mê.
2. Đời tím sầu khi con tim nhạt bóng chiều.
Nguyện ơn Trời ban ánh sáng thắp tình yêu.
Cho con yêu Chúa yêu người,
Tình yêu soi nắng sáng ngời nhân gian.
3. Lời Chúa là ngôi sao mai tỏ lối về,
Là ánh đèn, là tia nắng sáng đường đi.
Xin dâng đêm tối u buồn,
Chờ nghe Chúa nói trong hồn khiêm cung.
4. Đời sống này hoa chưa phai đã cuối mùa.
Ngày xuân hồng, mây chưa tím đã hoàng hôn.
Con mong ánh sáng muôn đời,
Để con được thấy Quê Trời an vui.

Bài Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay : Mátthêu 17, 1-9
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi
Phêrô, Giacôbê và Gioan là
em ông này, và Người đưa các
ông tới chỗ riêng biệt trên núi
cao. Người biến hình trước mặt
các ông: mặt Người chiếu sáng
như mặt trời, áo Người trở nên
trắng như tuyết. Và đây Môsê
và Êlia hiện ra, và đàm đạo với
Người. Bấy giờ ông Phêrô lên
tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng:
"Lạy Thầy, chúng con được ở
đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng,
chúng con xin làm ba lều, một
cho Thầy, một cho Môsê, và
một cho Êlia". Lúc ông còn
đang nói, thì có một đám mây
sáng bao phủ các Ngài, và có
tiếng từ trong đám mây phán
rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu
rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã
sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông
và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng
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còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa
Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã
thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".

Tóm vài ý về bài Tin Mừng
Núi Tabo : một chặng đường
- Cuộc gặp gỡ huyền diệu : Người biến hình trước mặt các ông : Chúng ta chiêm
ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Lòng tin của Abraham đã được thưởng. Ba nhân vật đã
đến thăm viếng ông và loan báo tin mừng một mối quan hệ cha con sắp tới. Dân Do thái
là những chứng nhân những cuộc Thiên Chúa thần hiện trên núi Sinai. Ba môn đệ trên
núi Tabo cũng được Thiên Chúa ưu đải. Họ đã thấy những phép lạ mà nhiều thế hệ khác
mong muốn được thấy: Chúa Kitô biểu lộ rõ ràng thiên tính của mình. Chúng ta cũng vậy,
trong cuộc sống cũng có những khoảng thời gian cảm nhận Thiên Chúa rất gần gũi : tĩnh
tâm; cấm phòng; cầu nguyện Thánh linh; hành hương... Thiên Chúa luôn trao ban cho con
người những ơn đặc biệt làm cho mọi sự khởi đầu được dễ dàng. Chặng đường này đưa
chúng ta khám phá ra niềm vui chiêm ngưỡng : “nhìn ngắm vinh quang của Người, ai mà
chán được” (Huấn Ca 42,25).
- Cám dỗ yên chỗ : Lạy Thầy, chúng con được
ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin
làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một
cho Êlia. Trong cuộc Biến Hình, ba môn đệ muốn
cho cuộc gặp gỡ huyền diệu được kéo dài. Chúng
ta dựng ba lều... Chúng ta cũng thế, đôi lúc mình
muốn những lúc xuất thần huyền nhiệm kéo dài
và tìm thấy lại trong mỗi thánh lễ lòng tin cháy
rực. Các nhà thám hiễm du hành bằng thuyền
cũng có những giây phút như thế, họ cũng muốn
dừng lại nơi một hoang đão nào đó thật lý tưởng...
- Trở về với thực tại hằng ngày : Các con hãy
đứng dậy... và đi xuống núi : Sau niềm vui chiêm ngưỡng đi đến bước tranh đấu thực tại cho
Nước Trời. Sau biến cố Biến Hình, ba môn đệ cùng bước lên với Thầy ở đồi Gethsemani và
được thấy Chúa Kitô đau khổ. Trong lũng cuộc đời, chúng ta cần mang cuộc tranh đấu cho
đời sống thiêng liêng ! Đó là thời gian khó khăn và thử thách của đức tin. Chúng ta phải
lấy phần của mình loan báo Tin mừng, chứ không còn như tình trạng trên núi Tabo. Hồng
Y Henry Newman nói : “tôi để trọn cuộc đời để học cầu nguyện mười lăm phút”. Đây là
thời gian của sự trung tín, thời gian của hy vọng. Cuộc sống Kitô giáo là một hành trình
mùa Chay dai dẳng. Nhưng mùa Chay kết thúc với sự Phục Sinh và cuộc sống Kitô hữu đi
tới cửa vinh quang tức là cuộc Biến Hình chung cuộc. Núi Tabo chỉ là một chặng đường...

Suy tư trong tuần
-

Núi Tabo chỉ là một trạm dừng ngắn trong tiến trình đi về Thiên Chúa.
Không có đời sống thiêng liêng nếu như không có sự cắt đứt.
Thiên Chúa luôn khuyến khích cho những ai muốn khởi đầu.
Không ai lên Thiên đàng một cách thoải mái (Isaac, người Xyri).

Trên đường tiến về Lễ Phục Sinh

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 32
Khi chúng ta đọc bài Tin mừng về biến cố Biến Hình, Thánh Vịnh 32 nhắc nhở chúng ta
đón nhận cuộc sống từ Thiên Chúa. Cuộc sống, cho dù với những mưu mẹo quanh co, là một
ân huệ ánh sáng mở ra cho chúng ta vào niềm vui và làm cho lòng tin tưởng của ta lớn lên.
Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì.
Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Lắng nghe
Chúng ta lấy thời gian đọc lại thư thánh Pholô gửi ông Timôthê. Trong thinh lặng mở
rộng cửa lòng vào Lời Chúa. Ơn gọi thánh nào chúng ta được mời gọi ? Chúng ta có phần
nào trong việc loan truyền Tin Mừng không ?.

Lời Nguyện Chung
Hướng về mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh, chúng ta hết lòng cầu xin
Xin Chúa làm tràn đầy trên chúng con ân huệ Ngài
- Cho chúng con được niềm vui trong đời sống cầu nguyện hằng ngày
- Cho chúng con được nhận lãnh niềm vui hiểu biết Lời Chúa và mang ra thực hành.
- Cho những anh chị em bị rơi vào những thử thách giữ vững lòng tin tưởng.
- Cho những gia đình ly tan, tha hương, tang tóc bởi chiến tranh được sự hòa bình.
- Cho chúng con mỗi ngày để ý đến tha nhân hơn.
- Cho những anh chị em dự tòng được củng cố trong đức tin.
- Cho những trẻ em đừng xa lìa đức tin.
- Cho những anh chị em gặp gánh nặng trên con đường Chay thánh được an ủi.
Như một người con, chúng con dám nguyện rằng :
Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Chúng ta cùng cầu nguyện
Lạy Chúa, Ngài kêu gọi chúng con lắng nghe Con Yêu Quí của Ngài; xin cho chúng
con tìm thấy trong Lời Ngài những của ăn mà đức tin của chúng con cần thiết, và xin cho
chúng con cái nhìn trong sáng để phân định vinh quang Ngài.

