
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Những Nguy Hiểm Khi Đói! 

Đức Giê-su ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, 

và sau đó, Người thấy đói.  Bấy giờ tên cám dỗ đến gần 
Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền 
cho những hòn đá này hoá bánh đi…”(Mt 4:1-3).  Bạn 
thấy có gì đặc biệt không? Tôi thấy có một điểm đặc biệt 
rất đáng chú ý, đó là việc Satan bám sát Chúa Giê-su 
trong bốn mươi ngày đêm, nhưng quỷ chỉ đến gần khi 
thấy Ngài đói mà thôi! 
 

Tại sao ma quỷ chỉ đến gần Chúa Giê-su khi thấy Ngài 
đói? Là bởi vì Satan biết rằng, một con người khi bị cơn 
đói hành hạ, thì lý trí của người ta sẽ không còn đủ 
mạnh, trí khôn cũng chẳng còn đủ sáng suốt để phân biệt 
hay hoặc dở, đúng hay sai, tốt hay xấu…Nó nghĩ rằng 
Chúa Giêsu, sau bốn mươi ngày chay tịnh vừa đói vừa 
mệt, chắc chắn Ngài cũng giống như mọi người. Vì thế 
cho nên nó mới đến để cám dỗ Ngài:“Tôi sẽ cho ông tất 
cả những [vinh hoa phú quý, lợi lộc tiền tài…] nếu ông 
sấp mình bái lạy tôi.”  Thế nhưng Satan đã lầm! Chúa 
Giê-su không yếu đuối như nó nghĩ! Ngài vẫn còn đủ lý 
trí và đủ khôn ngoan để phản công:“Satan cút đi, Ngươi 
phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và 
phải thờ phượng một mình Người mà thôi” 
 

Bạn thân mến, xưa cũng như nay, Satan vẫn dùng cái 
phương pháp cổ lỗ sĩ của nó để cám dỗ người ta, (nhưng 
nhiều người vẫn bị dụ như thường). Nó chỉ chờ đến khi 
người ta, trong đó có tôi và có bạn, bị đói, bị khát về mặt 
thể xác cũng như tinh thần…là nó sẽ xáp vào để tấn 
công, để cám dỗ chúng mình phạm tội. 

 

Bạn có muốn vô hiệu hóa những thủ đoạn của Satan, và 
có muốn đứng vững trước những mưu mô, và có muốn 
chống trả lại được những cám dỗ của Satan không?  Nếu 
muốn thì bạn và tôi phải sáng suốt và phải cố gắng, 
đừng để mình rơi vào tình trạng thiếu thốn, đói khát, suy 
nhược cả về mặt thể xác cũng như về mặt tâm linh.   
 

Về mặt thể xác, xin hãy siêng năng lao động, cố gắng 
làm việc để nuôi thân, và để chăm lo cho những người 
trong gia đình của mình.  Đừng chê bai việc này ít tiền, 
việc kia không xứng với bằng	 cấp của bạn, hay việc nọ 
quá nặng nhọc…Đừng bao giờ để mình bị đói khát về 
mặt vật chất, thiếu thốn cơm áo gạo tiền, bởi vì khi đói 
khát và thiếu thốn, thì sinh ra lắm tội lắm, vì thế cho nên 
mới có những câu ca dao đói ăn vụng túng làm liều và 
bần cùng sinh đạo tặc.  Khi bị đói khát, khi bị thiếu thốn 

cơm ăn áo mặc, Satan sẽ nhào đến cám dỗ mình phạm những 
tội mà khi mình no đủ, mình sẽ không bao giờ dám nghĩ tới, 
chứ đừng nói đến chuyện phạm tội, ví dụ như buôn bán xì ke 
ma túy, trồng thuốc phiện, cá độ, cờ bạc, gian dối, lừa đảo, 
trộm cắp, giết người… 
 

Về mặt tâm linh, bạn và tôi đừng để chúng mình rơi vào tình 
trạng đói khát Lời Chúa, thiếu thốn Bánh Trường Sinh, tức là 
Bí Tích Thánh Thể… Bởi vì khi lâm vào cảnh đói khát của ăn 
thiêng liêng, thì quỷ Satan sẽ không để cho bạn và tôi yên 
đâu!  Nó sẽ lại gần, nó sẽ cám dỗ để bạn và tôi nghe theo lời 
dụ dỗ của nó.  Lúc đói của ăn thiêng liêng, chúng mình chắc 
chắn sẽ không có khả năng để phân biệt giữa thiện và ác, giữa 
phải và trái…Lúc đó chúng mình sẽ bị Satan cám dỗ, sống 
kiêu căng, ngạo mạn, ăn chơi trác táng để thỏa mãn những 
thú vui xác thịt, và làm những điều vô luân như phá thai, tự 
tử, trợ tử... Bạn thấy đấy, cái đói về của ăn thiêng liêng gây ra 
nhiều nguy hiểm lắm! 
 

Để phần tâm linh của chúng mình được no đủ và không bị 
thiếu thốn, bạn và tôi hãy chú ý đến những điều sau:      
 

1. Siêng năng tham dự thánh lễ, xin đừng nghĩ đến tham 
dự mỗi ngày Chúa Nhật là đủ.  Nhưng hãy đến tham dự 
thánh lễ mỗi ngày, để cho linh hồn của bạn được lãnh 
nhận Thần Lương, là Mình Thánh Chúa. Thêm một bữa 
ăn cho linh hồn của bạn là chuyện rất cần thiết vì đó là 
lẽ công bằng. Bạn cho phần xác của bạn ăn ba bữa một 
ngày, trong khi đó phần linh hồn thì bạn chỉ cho ăn một 
tuần một bữa thì không phải là bất công sao? 

2. Cố gắng đọc và học hỏi Kinh Thánh mỗi ngày, chỉ cần 
đọc khoảng năm phút một ngày thôi.  Lời Chúa chính 
là Thiên Chúa, sẽ thấm nhập vào trong tâm hồn chúng 
ta và sẽ ở lại trong chúng ta.  Khi có Chúa ở với chúng 
mình, thì tôi cam đoan Satan sẽ không dám bén mảng 
đến gần chúng mình đâu!      

 

Hôm nay là Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay, chúng ta hãy 
cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn trợ giúp, để bạn và tôi 
trong Mùa Chay này, cũng như trong những ngày sắp tới, 
luôn cố gắng chăm chỉ lao động, siêng năng làm việc, trung 
thành tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, đọc 
Kinh Thánh cũng như suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, nhờ vậy 
phần thể xác cũng như phần linh hồn của chúng mình sẽ được 
no đủ, sẽ được khỏe mạnh, và sẽ có đủ sức để chống lại 
những mưu chước, những cám dỗ và những cạm bẫy của 
Satan.  Happy Lent!		
	



	

	

Jesus fasted for forty days and forty nights, and 

afterwards he was hungry. The tempter approached 
and said to him, “If you are the Son of God, command 
that these stones become loaves of bread… (Mt 4:1-3).  
Did you notice anything special? I am aware of a 
remarkable point that requires our attention, that is, 
Satan stays close to Jesus for forty days and nights, but 
the devil only came close when he realized Jesus was 
hungry! 
 

Why did the devil only come near Jesus when He was 
hungry?  It is because Satan knows that, when a person 
suffers from hunger, their ability to reason will not be 
strong enough, and their intellectual ability is no longer 
sensible enough to distinguish right or wrong, good or 
bad, moral or immoral…They thought that Jesus, after 
forty days of fasting, was hungry and tired, so surely 
He was like everyone. That is why they came and 
tempted Jesus: All these I shall give to you [all the 
kingdoms of the world in their magnificence…] if you 
will prostrate yourself and worship me.” But Satan was 
wrong! Jesus was not vulnerable as he thinks! He is still 
coherent and reasonable enough to respond: “Get away, 
Satan! It is written: ‘The Lord, your God, shall you 
worship and him alone shall you serve.’” 
 

My dear friends, in the past and nowadays, Satan still 
uses its old tricks to tempt people and (many people are 
still tempted).  Satan waits until we become hungry and 
physically and emotionally thirsty…then he will come 
to attack us and tempt us to sin.  

 

Do you desire to withstand the tricks of Satan, stand 
firm against the deceptions, and resist the temptations 
of Satan? If yes, we must try our best not to fall into a 
state of deprivation, starvation, and lack of both 
physically and spiritually. 
 

Physically, please work diligently, work hard so that 
you can support yourself, and take care of your family 
members. Do not look down on certain jobs with low 
salary, or think that a job is not worthy of your degree, 
or avoid other jobs that require too much physical 
labor… Under no circumstances let yourself be 
physically starved, short of money for food or clothes, 
because when we are hungry and and deprived, we will  
 
 
such Vietnamese proverbs say đói ăn vụng túng làm 
liều – bần cùng sinh đạo tặc.	

give in to many temptations that lead to sin.  Therefore, such 
Vietnamese proverbs say đói ăn vụng túng làm liều – bần 
cùng sinh đạo tặc. When we are hungry and thirsty, when we 
lack food and clothing, Satan will not leave us alone.  He will 
come to tempt us to commit the sins that when we were full, 
we dared not to think of committing, such as selling drugs, 
growing marijuana, gambling, betting, fraud, shoplifting, 
murder…  
 

Spiritually, we should not allow ourselves to fall into a state of 
hunger and thirst for the Word of God, lack of the Bread of 
Life, that is, the Eucharist...Because when we fall into hunger 
and thirst for spiritual food, Satan will not leave us alone! He 
will draw close to us, he will allure us so that we will no 
longer fear the Lord, we will be incompetent at choosing 
between good and evil, right from wrong…At that moment, 
we will surrender ourselves and listen to him. We will become 
arrogant and egotistical, we will corrupt ourselves in order to 
satisfy the pleasures of the flesh, and perform wicked acts of 
abortion, suicide, euthanasia.  
 

In order for our spiritual life to be thriving and not deprived, 
you and I must strive to put into practice at least two things: 
 

1. We should diligently attend Mass, but please do not 
presume that going to Sunday Mass is enough, but come 
to Mass every day, so that our souls can receive the 
spiritual food, which is the Body and Blood of Christ. 
Supplying a meal to your soul is essential and it is 
reasonable. You feed your body three times a day, while 
you only feed your soul once a week.  Isn’t that 
unreasonable?  

2. We should try to read and study the Bible daily, five 
minutes a day is enough. The Word of God will 
permeate into our hearts and will remain in us. When 
God is with us, I assure you that Satan will not dare to 
get close to us! 

 

On this First Sunday of Lent, let us pray for one another so 
that in days to come, in light of the grace of God, we will 
make every effort to work diligently in our labor, faithfully 
attending Mass, receiving the Holy Eucharist, reading the 
Bible and meditating on the Word of God daily, then our body 
as well as our souls will be satisfied, will not be deprived, will 
be full of life. When both our body & soul are gratified, Satan 
will dare not to come close and tempt us. Happy Lent! 
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