Chúng ta bước vào Mùa Chay, thời gian Thiên Chúa dang rộng đôi tay giáng phúc cho
con người. Những ngày Mùa Chay thường được gọi là những ngày thánh, là ngày Thiên
Chúa thi ân và cứu độ. Các giáo huấn của Tin Mừng và của Giáo Hội đều lên tiếng kêu
mời chúng ta phải gia tăng việc cầu nguyện, chay tịnh, sám hối và sống tình bác ái với
tha nhân. Đó là những sắc thái đặc biệt đánh dấu cho hành trình mùa chay mà chúng ta
sắp bước vào.
1.

Sống tình hiệp thông với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Mùa Chay là thời

gian quan trọng đối với đời sống thiêng liêng của những anh chị em Mân Côi. Qua đời
sống cầu nguyện, chúng ta để Chúa Thánh Thần uốn nắn chúng ta nên hình ảnh của
Thiên Chúa và trở nên sẵn sàng cho Đức Kitô và cho mọi người. Cầu nguyện là lương
thực hằng ngày của mỗi anh chị em Mân Côi, không có lương thực này, chúng ta có
nguy cơ xa rời thánh ý Thiên Chúa và xa rời sự thánh thiện. Hãy cầu nguyện một cách
thật hơn, chất lượng hơn để Chúa thấm nhập vào ta, để Chúa đi vào đời sống của ta, và
ta đi vào trong sự hiệp thông sâu xa với Chúa. Như vậy, Mùa Chay trở thành một hành
trình Chúa đến với ta và ta đi vào trong Chúa, để Chúa và ta nên một với nhau. Chúng
ta hãy biến Mùa Chay thánh này thành một thời gian thật tốt đẹp cho việc Chúa biến
đổi tâm hồn chúng ta nên giống Chúa. Mùa Chay cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta
về sự nên thánh của mình. Nhất là những người đã được thánh hiến để thuộc về Chúa :

“Các ngươi phải thuộc về Ta, phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh, và Ta đã tách
biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta” (Lêvi 20, 26).
2.

Đổi mới đời sống mình qua việc ăn chay và sám hối. Tâm tình chay tịnh- sám

hối phát xuất từ chiều sâu của tâm hồn và được thể hiện trong thái độ sống thường ngày.
Nếu chúng ta kiêng một thói quen yêu thích trong khi tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa
Giêsu và nguyên xin Thiên Chúa chấp nhận hy sinh của mình, hay khi chúng ta từ bỏ
một thói quen xấu và tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho cuộc đời mình thì Mùa Chay sẽ
là Mùa Ân Phúc. Chúng ta cần có sức mạnh của ơn Chúa để tránh được những thói quen
xấu và luyện tập nhân đức. Như vậy, Mùa Chay không phải là mùa chúng ta khép mình
lại trong chay tịnh, u buồn nhưng là đón nhận sự sống mới qua việc làm chủ con người,
đổi mới toàn diện : đổi mới trong tình yêu đối với Chúa và trong tương quan đối với tha
nhân ; từ bên ngoài đến bên trong ; từ cung cách ứng xử đến cách suy nghĩ và cho tới
việc sống chứng tá giữa lòng xã hội hôm nay.
Thế nhưng, việc ăn chay về phương diện thực phẩm mà thôi thì chưa đủ để có thể giúp
chúng ta phát triển đời sống tinh thần, nếu việc chay tịnh ấy không hướng đến một sự
hoán cải, thay đổi bản thân và từ đó có thể làm thay đổi cuộc sống của anh chị em chung
quanh mình.
3.

Mở lòng ra với mọi người qua việc thực thi đức bác ái. Chúng ta có nhiều dịp

và nhiều cách thực thi đức bác ái với mọi người. Khi làm việc bác ái, chúng ta luôn ý
thức mình là dụng cụ trong tay của Chúa và phục vụ mọi người trong khả năng cùng
với sức lực Chúa ban. Có những người cần hỗ trợ vật chất, nhưng còn điều cần thiết
hơn, đó là sự giúp đỡ tinh thần, vì con người luôn cần đến một cái gì hơn những vật
chất bên ngoài. Họ cần đến tình người và sự quan tâm của chúng ta, cần được nâng đỡ
để phát triển toàn diện con người của họ. Những công việc bác ái nhắc nhở chúng ta
rằng đức tin của chúng ta phải được diễn tả qua những hành vi cụ thể thường nhật, nhắm
giúp đỡ tha nhân cả về mặt thể lý lẫn tinh thần.

