Mùa Chay 2021

Chúa nhật I mùa Chay
21.02.2021
Cùng với Giáo Hội,
chúng ta sống mùa Chay thánh
Lời Chúa :

Trích sách Tin Mừng theo Máccô 1,12-15

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt
bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên
Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của
nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần
đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Văn hào người Pháp Blaise Pascal có câu nó thời danh : “điều bất hạnh là con người
đóng vai thiên thần mà hành động như ác quỷ”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta
thấy Đức Giêsu sống trong hoang địa với các thiên thần và các loài dã thú. Một điểm tưởng
phản làm vọng lại sấm ngôn của ngôn sứ Isaia về sự sáng tạo giảng hòa và giải phóng
tất cả mọi bạo động : “Bấy giờ
sói sẽ ở với chiên con, beo nằm
bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non
được nuôi chung với nhau, một
cậu bé sẽ chăn dắt chúng” (11,6).
Trong bài Tin Mừng còn cho biết
có cả Satan, kẻ cám dỗ… Tất cả
coi như trong hoang dịa này có
nhiều loài cư ngụ. Nhưng Đức
Giêsu không vào trong hoang địa
cho các thiên thần hay các loài
dã thú, nhưng Ngài được gửi đến
cho con người.
Vì vậy, sau thời gian hoang
địa, Đức Giêsu đi về lại miền Galilê. Ngài như lấy chức vụ của các thiên thần, vì trong
ngôn ngữ Hy lạp từ Thiên thần = angelos có nghĩa “người đưa tin” để loan báo cho nhân
loại thời gian không còn là cho các loài dã thú. Nước Thiên Chúa đã gần kề, vì người Con
Thiên Chúa đi trên con đường của chúng ta và rao giảng cho chúng ta. Anh em hãy ăn
năn sám hối, không phải để tránh một Thiên Chúa tìm kiếm trả thù, nhưng để hoàn toàn
đón nhận Tin Mừng, tức là tin vui mới về cứu độ. Đó cũng là chương trình của chúng ta
trong suốt thời gian Mùa Chay này.

Trên đường tiến về Lễ Phục Sinh
Theo Christelle Javary

Cầu nguyện

Để giúp cầu nguyện, chúng ta có
thể đặt trước mặt một Thánh giá
hay một tượng ảnh Chúa Kitô chịu
đóng đinh.

Đôi mắt hướng về Chúa
Giêsu Kitô
Chúng ta đi vào chiến
trận của Thiên Chúa
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa Tự muôn
đời cho đến hiện nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen
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1.Hãy bước vào hoang địa cõi lòng, để nhìn lại với tội lỗi
2.Hãy xét mình trước nhan thánh Ngài, để thật lòng với bao lỗi
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tro, cầu khẩn lòng thương xót của Chúa.
Nhắc nhở ta thân phận bụi
Con thành tâm xin Ngài dủ thương, lượng nhân từ tha thứ tội
con.
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Nhận biết đời mình để biết quay về, giao hòa với Chúa, hòa với anh
Nhận biết tội mình để sống khoan dung giao hòa tha thứ cùng với anh
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em. Để mỗi ngày càng gần Chúa hơn, lãnh nhận ơn phúc của mùa hồng ân.
em. Cho cuộc đời ngày càng sáng tươi, lãnh nhận sức sống của mùa hồng ân.
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ĐK:"Hãy thật lòng trở



về với Chúa, trong chay tịnh, trong nước mắt than van.
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Hãy xé tâm

hồn chứ đừng

xé áo", với cả con tim người con thống hối.
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Thiên Chúa là Đấng giàu lòng
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xót thương, giang đôi tay đón đợi
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đắc tội với Trời, với Cha", nay con thống hối quyết tâm trở
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về.
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Cầu nguyện với Thánh Vịnh 24
Thánh vịnh 24 : một lời mời gọi nhìn nhận rắng chúng ta sẽ không là gì nếu như không
được Thiên Chúa trợ giúp. Người giảng dạy, và cứu độ ta. Người yêu thương cho dù ta tội
lỗi, và chỉ dẫn đường lối đưa ta về cuộc sống. Chúng ta có thể dựa vào điều xác thực đó
suốt Mùa Chay này.
4 Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.
6 Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.
7 Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
8 Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

Lắng nghe
Lấy giờ đọc lại Tin Mừng Máccô được đề nghị cho Chúa Nhật I Mùa Chay. Trong thinh
lặng, mở lòng đón nhận Lời Chúa. Sám hối có ý nghĩa gì cho ta trong Mùa Chay này ?

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy
Chúa Giêsu vào hoang địa và
Người ở đó suốt bốn mươi đêm
ngày, chịu Satan cám dỗ, sống
chung với dã thú và các Thiên
Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu
sang xứ Galilêa, rao giảng Tin
Mừng của nước Thiên Chúa,
Người nói: “Thời giờ đã mãn,
và nước Thiên Chúa đã gần
đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Ý nghĩa ngắn
- cám dỗ theo nghĩa Kinh thánh có nghĩa là “đặt vào thử thách” như trong sách Đệ
Nhị Luật 8,2: “Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của
anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) phải

Trên đường tiến về Lễ Phục Sinh

cùng cực ; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem anh (em) có
giữ các mệnh lệnh của Người hay không”. “Việc đặt vào thử thách rất cần thiết để giúp tự
biết mình, biết giới hạn của ta, và để được lớn lên...

Lời nguyện chung
Bắt đầu mùa Chay Thánh,
Chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha mời gọi ta tin tưởng vào Ngài
Thiên Chúa tốt lành, xin lắng nghe con
. Xin cho dân Ngài một con tim mới để con nghe được Lời sự sống
với một cách thức mới.
. Xin cho Giáo hội những vị chủ chăn cần thiết để hướng dẫn dân Ngài đi vào sự thật.
. Xin nâng đỡ tất cả những ai dấn thân từ bỏ tất cả theo Chúa Kitô.
. Xin hãy mở ra cho những người đang sửa soạn lãnh nhận bí tích Rửa tội
vào huyền nhiệm Lời Ngài.
. Xin nói vào tâm hồn những người tội lỗi để họ được lòng ao ước lãnh nhận ơn tha thứ.
. Xin cho chúng con kiên tâm trên con đường cố gắng mà chúng con đã chọn
. Chúng con cầu xin cho...
Với một tâm hồn, kết hiệp cùng Giáo hội, chúng con dám nguyện rằng : Lạy Cha
chúng con ở trên trời...

Cầu nguyện
Xin Thiên Chúa toàn năng, trao ban cho chúng con suốt mùa Chay này, tiến triển trong
sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô và cho chúng con mở lòng ra vào ánh sáng của Ngài bằng
một cuộc sống mỗi ngày trung thành hơn.

