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01/2  THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN 
2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41. 

NGƯỜI LÀ NƠI CẬY TRÔNG VỮNG CHẮC 
“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” 
(Mc 4, 41) 

Những cơn sóng dữ đang lồng lộn điên cuồng muốn 
nhận chìm thuyền đời mỗi chúng ta, thuyền đời gia đình, 
thuyền đời giáo hội: tham nhũng, hối lộ, tranh giành quyền lực, 
thanh trừng, ma túy, ngáo đá, hiếp dâm, ấu dâm, giết người 
không gớm tay, bất tín, bất trung, ngoại tình, ly dị, phá thai, 
gian ác, cướp ngày, cho vay cắt cổ, đàn áp, ức hiếp…Khổ nổi, 
ông lớn bà lớn làm được, thì sấp nhỏ cũng làm được. 

“Có Thầy đây, đừng sợ”. Hãy vững tin kêu cầu Chúa 
Giê-su. Người vẫn đang thức với chúng ta, không chỉ thức, mà 
còn thao thức, thổn thức… trước hiện tình một đất nước nhỏ bé 
mà tội lỗi nặng nề đến nổi muốn chìm cái hình chữ S này, để 
không còn ai thấy chữ S của Sáng Sủa, Sạch Sẻ, Sởn Sơ nữa… 

Chúa Giê-su vẫn đang thức và chờ chúng ta nói với 
Người một lời, dẫu là một lời trách móc “Thưa Thầy, chúng 

con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” thì vẫn còn 
hơn là không nói lời nào mà tự mình ỷ sức mình giải quyết.  

Chúa Giê-su vẫn đang thức và mong chờ chúng ta thể 
hiện một chút tin vào quyền năng của Người, quyền năng của 
Con Thiên Chúa, hơn là mong chờ một thế lực trần gian nào đó 
can thiệp, hơn là tự phô diễn sức mạnh của một ảo tưởng.  

Chúa Giê-su là nơi cậy trông vững chắc cho tất cả chúng 
ta trước những cơn sóng của sự dữ. Hãy tin tưởng kêu cầu 
Người, chúng ta sẽ bình an. Vì thế, ước gì, mỗi người, mỗi nhà, 
luôn tin tưởng và kêu cầu Chúa. Ai cần một lối thoát mà không 
có một lối đi, thì lại sẽ phải tìm một lối thoát. Lời Chúa là lối đi 
bình an. Hãy lắng nghe và thực thi lời Chúa, sống công chính. 

Lạy Chúa, xin giúp con sống Lời Chúa và tin tưởng kêu 
cầu Chúa giúp chiến thắng cám dỗ, thử thách trong đời. Amen.  
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02/2  CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN. 
Ml 3,1-4; Hr 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32). 

CHÌA KHÓA VÀNG HẠNH PHÚC 
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” 

Con người không dám tin rằng “khó nghèo” là hạnh 
phúc, bởi những kẻ khó, những người nghèo đang nhan nhãn 
trong xã hội kia đều hầu như là bất hạnh. Ai cũng muốn thôi 
khó. Ai cũng muốn thoát nghèo. Và ai cũng tìm đủ mọi cách để 
cho được giàu có lên, khẳng định bằng người, hoặc hơn người 
về của cải vật chất.  

Khó nghèo mà Chúa Giê-su nói ở đây không phải là 
chuyện khó nghèo của cải vật chất, nhưng là “tinh thần khó 
nghèo”. Người có tinh thần khó nghèo không nặng lòng với của 
cải, không tham lam tích cóp những thứ chóng vánh, không làm 
đầy tớ cho danh lợi dục lụi tàn … bởi tất cả những thứ ấy rồi sẽ 
tan đi như bọt bể. Người có tinh thần khó nghèo là người nhận 
ra mình là không trước mặt Chúa, nhận ra tất cả những thứ 
mình có là của Chúa ban cho, nhận ra việc mình phải làm là 
biết dùng vật chất như ân lộc quý giá để sắm sửa cho mình một 
chỗ vĩnh cửu trên trời. Người có tinh thần khó nghèo là người 
tín thác vào Chúa và dứt khoát không ỷ lại sức mình, không 
nương dựa vào của cải trần gian. Người có tinh thần khó nghèo 
là người muốn đặt cả cuộc đời mình trong bàn tay của Chúa. 

Phúc “tinh thần nghèo khó” và lòng tín thác ấy, sẽ dẫn 
lối chúng ta đến những mối phúc khác: Hiền lành khiêm 
nhượng, chấp nhận khổ đau, khát khao sống công chính, xót 
thương người, giữ lòng tinh tuyết, ăn ở thuận hòa, và nhất là 
sẵn sàng hy sinh làm chứng cho Nước Thiên Chúa vĩnh cửu.  

Ước gì lòng chúng ta không mảy may dính bén chút 
danh lợi dục trần gian, để chúng ta có thể hoàn toàn thuộc về 
Chúa, ngay hôm nay, ngay khi còn đi giữa trần gian này.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tất cả đều hư nát, 
lụi tàn, và chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đich thực. Amen.  
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02/2 ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ 
Ml 3, 1-4; Dt 2, 14-18;Lc 2, 22-32 [hoặc 22-40] 

KHÁT KHAO ƠN CỨU ĐỘ 
“Mắt  tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ” 

Lề luật Chúa dạy rằng: Phải tiến dâng con trai đầu lòng 
cho Thiên Chúa cùng với lễ vật là một đôi chim gáy, hay một 
cặp bồ câu con, để “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người 
thánh thuộc về Chúa”. Vì thế, Thánh Giuse và Mẹ Maria đã lên 
đền thánh dâng con cho Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm 
người, lại chu toàn lề luật của Thiên Chúa dành cho con người. 

Hẳn là các cụ Simeon, Anna đã khát khao gặp Đấng Cứu 
Thế từ lâu rồi, và cũng đã chờ đợi ở đền thánh này từ lâu rồi. 
Và cũng đã có biết bao con trai đầu lòng được tiến dâng cho 
Thiên Chúa nơi đền thánh này rồi, nhưng, đến hôm nay, hai cụ 
mới xác quyết, con trai đầu lòng mang tên Giê-su này chính là 
Đấng Cứu Thế. Cụ Simeon ẵm bồng Chúa Giê-su trên tay và 
cất tiếng ca tụng ta ơn Thiên Chúa: “Giờ cho tôi thác bình an, 
vì chính mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.  Ơn cứu độ phải được 
đánh đổi bằng giá máu Chúa Giê-su và khổ đau của Mẹ Maria.  

Tin Mừng mời gọi chúng ta cũng hãy dâng mình cho 
Thiên Chúa, để thuộc về Thiên Chúa. Và khi đã thuộc về Thiên 
Chúa thì hãy có lòng khát khao gặp gỡ Chúa Giê-su. Lòng khát 
khao ấy bắt nguồn từ nhân đức đối thần tin cậy mến, là khởi 
điểm của ân sủng, là tấm chân tình đón nhận ơn cứu chuộc. 
Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng để chúng ta nhìn ra và tiếp sức để 
chúng ta đón nhận ơn cứu độ.  

Bao lâu chúng ta còn để lòng mình thuộc về thế gian, 
khát khao những điều thuộc về thế gian, và tìm kiếm những 
điều phù vân hão huyền làm nơi nương tựa, thì bấy lâu, chúng 
ta chưa nhìn thấy ơn cứu độ, chưa được cứu độ.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có ước muốn thuộc về 
Chúa, nghiêng mình về bên Chúa, khát khao và tìm kiếm Chúa 
trong Chúa Giê-su, để được bình an, hạnh phúc. Amen.  
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03/2  T. HAI TUẦN 4 TN T.Blaise, Gm.TĐ. T.Angariô, Gm.  
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20.  

SỐNG TINH TUYỀN LÀ HẠNH PHÚC, BÌNH AN 
“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này” 

Tin mừng cho biết: Người bị quỷ ám, không những bị nó 
hành hạ, mà còn gây kinh hoàng cho bao người khác. Chúa 
Giê-su đã giải thoát người bị quỷ ám khỏi các thần ô uế.  

Cũng thế, ma quỷ không chỉ hành hạ người tội lỗi, người 
buông theo sự dữ, mà còn gây nên bao hỗn độn bất nhất trong 
gia đình, trong cộng đoàn.   

Có phải các thần ô uế cũng đang ám mỗi chúng ta? 
Không có gì bảo đảm chắc chắn rằng những người tỏ vẻ đạo 
mạo, sáng sủa, hay sạch sẻ thơm tho kia là những người tinh 
tuyền, không bị thần ô uế ám. Bởi con quỷ nó tàng hình trong 
lòng trí chúng ta, những ý nghĩ kiêu căng, những ước muốn 
tham lam hơn thua ganh tỵ, những khao khát bất chính, những 
toan tính dự định mê muội làm cho linh hồn chúng ta chết mất 
hồi nào không hay biết. Đừng dại dột nghĩ mình đang có cái vỏ 
bọc ông kia bà nọ, tham gia hội này, cộng tác với đoàn kia, như 
thế là chắc chắn tinh tuyền, thánh thiện. Nhưng hãy khôn 
ngoan, khiêm nhượng nhận ra mình đang bị thần ô uế gian tà, 
giả dối bảo mình tự phong thánh cho mình.  

Ông bà xưa trong giờ kinh tối vẫn dặn con cái “xét 
mình, ăn năn tội”, đọc kinh cáo mình, kinh ăn năn tội. Thời 
nay, đọc kinh tối cũng không, huống chi là xét mình, ăn năn tội 
từng ngày, thì làm sao có thể tự kiểm xem trong lòng mình có 
bao nhiêu thần ô uế đang ám, và xin Chúa chữa cho lành?  

Hãy xét mình, ăn năn tội từng giờ phút và mau đến với 
Chúa Giê-su nơi tòa cáo giải mà xưng thú để được thứ tha tinh 
tuyền. Đừng chần chừ, do dự. Chỉ khi ta tinh tuyền, ta mới có 
hạnh phúc bình an cho mình, cho gia đình và cho cả mọi người.  

Lạy Chúa, xin cho con sống tinh tuyền để được bình an, 
hạnh phúc trong tình yêu Chúa, tình yêu người.  Amen.  
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04/2  THỨ BA TUẦN 4 TN 
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43. 

XIN THÊM LÒNG TIN CHO CON 
“Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”  

Người phụ nữ bị băng huyết tin vào một cái khẽ chạm 
thôi, cũng đủ được chữa lành, và bà ấy đã được chữa lành. Ông 
trưởng hội đường không tin vào lời của người nhà rằng con ông 
đã chết, không cần phiền Thầy, nhưng ông tin vào Chúa Giê-su. 
Con ông đã được cứu sống. Cả hai phép lạ trong Tin Mừng 
hôm nay minh chứng cho chúng ta điều này: ai vững Tin vào 
Chúa, sẽ được Chúa yêu thương, cứu chữa.  

Mỗi người, mỗi nhà, đều có cái ngặt nghèo, cái khốn 
khó, cái bệnh tật thể xác, cái đau đớn tâm hồn rất riêng, và ai 
cũng mong được chữa lành, được cứu khổ cứu nạn. Thế nhưng, 
tìm đâu ra người cứu chữa? Sao không nhớ đến Chúa Giê-su, 
sao không thể nói với Chúa Giê-su một lời, khi hoạn nạn khốn 
khó ập đến, mà lại tính ngay đến chuyện tự mình giải quyết? 
Thiết tưởng, người có lòng tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-
su, thì trước tiên hãy nhớ đến Chúa Giê-su, hãy thưa chuyện 
với Chúa Giê-su và hãy xin Người một cái khẽ chạm thiêng 
liêng trước khi tìm cách cứu chữa. Ông bác sĩ tài ba, hay Chúa 
Giê-su đang dùng bàn tay ông bác sĩ ấy mà chữa lành? Nhớ là: 
có những căn bệnh mà các bác sĩ tài ba bó tay, nhưng bệnh 
nhân đã bình phục nhờ tín thác vào lòng Chúa thương xót, nhờ 
một cái khẽ chạm vào Mẹ Maria Tà-pao hay nhờ cái khẽ chạm 
thiêng liêng của những người thân thánh thiện kết hiệp liên lỉ 
với Chúa Giê-su trong lời cầu nguyện. Hãy vững tin.  

Bệnh phần xác thì nhờ ông bác sĩ, còn bệnh phần hồn thì 
nhờ đến ai? Hãy xin thêm lòng tin vào Chúa Giê-su, để mỗi 
ngày tin thêm vững chắc, và để chúng ta có thể thưa một lời; 
Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa, mọi lúc, mọi nơi.  

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin vào tình thương và 
quyền năng của Chúa. Xin cứu chữa chúng con. Amen.  
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05/2  THỨ TƯ TUẦN 4 TN 
2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6. T. Agata, Trinh nữ, TĐ 

THEO CHUẨN MỰC CỦA CON THIÊN CHÚA 
“Tiên tri bị khinh bỉ ở quê hương”. (Mc 6, 4) 

Trong khi mong đợi một Đấng Cứu Thế, người ta vẽ ra 
cho chính họ một khuôn mẫu của Đấng Cứu Thế theo kiểu 
danh gia vọng tộc, sang trọng bề thế…phàm trần. Có ngờ đâu, 
Đấng Cứu Thế lại chọn cho mình một thân phận thấp bé, một 
chỗ sinh hạ dưới mức tầm thường và một gia đình ông Giuse 
thợ mộc nghèo hèn thấp kém. Rõ là: “Đêm nằm nghĩ mãi 
không ra, con ông thợ mộc lại là tiên tri” hoặc“Đêm nằm nghĩ 
mãi không ra, sao chàng thợ mộc lại là tiên tri”.  

Chúng ta có khác gì những người Do Thái thời ấy, khi 
đặt chuẩn mực của những giá trị là cái vỏ ngoài thấy được như 
vật chất, giàu có, sang trọng. Chúa Giê-su muốn giải thoát 
chúng ta khỏi tử lộ mụ mị ấy. Người muốn chúng ta được cứu 
rỗi nhờ chân lý tỏ tường nơi chính cuộc sống và Lời dạy của 
Người. Lời dạy và cuộc sống của Người là khiêm nhượng vâng 
phục, là yêu thương phục vụ mọi người, là nhận biết phân định 
cái giá trị chóng vánh và giá trị vĩnh cửu.  

Hạnh phúc không phải là thứ người ta mơ mà có, nhưng 
là thứ mà người ta phải tìm kiếm và đổi lấy bằng mồ hôi nước 
mắt có khi cả máu hồng. Hạnh phúc cũng không phải là thứ đồ 
sộ hoành tráng lộng lẫy thấy được, sờ đụng được, mà là sự bình 
an thanh thoát vô hình chỉ có thể cảm nhận được bằng sự hiểu 
biết siêu nhiên của tâm hồn. Ơn cứu rỗi là hạnh phúc vô biên. 

Hãy tập sống trắng tay để khỏi bỡ ngỡ trước giờ tay 
trắng. Hãy sống nghèo để biết đón nhận và thương người 
nghèo. Hãy ngộ ra những giá trị siêu phàm nơi những người 
sống tinh thần bé mọn của Chúa Giê-su và với Chúa Giê-su. 
Đừng bao giờ xem thường, khinh bỉ những con người bé nhỏ.   

Lạy Chúa, xin cho con sống theo chuẩn mực của Con 
Thiên Chúa, là khiêm nhường, yêu thương, phục vụ. Amen.  
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06/2  THỨ NĂM TUẦN 4 TN 
1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13. T. Phaolô Miki và các bạn TĐ 

TOÀN THIỆN ĐỂ LOAN BÁO SỰ TOÀN THIỆN 
“Người bắt đầu sai các ông đi” (Mc 6, 7) 

Kết luận đoạn tin mừng về việc sai 12 tông đồ ra đi, 
Thánh Marco viết: “Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các 
ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân”. Thật là 
tuyệt hảo khi chu toàn sứ mệnh chính yếu của Chúa Giê-su đã 
giao, và cũng thật là tuyệt vời khi thực hiện cẩn thận những 
điều cần giữ, cần tránh trong khi thi hành sứ vụ. 

Như thế là ngay từ thuở khai sinh, Giáo Hội của Chúa 
Ki-tô đã được chính Người truyền dạy những chỉ thị căn bản 
cùng với lệnh sai đi, nhằm bảo đảm cho việc sinh kết quả là 
phần rỗi các linh hồn. Chỉ thị ấy là hãy sống đức khó nghèo. 

Quả thực, thời nào cũng vậy, những ai giữ đúng sống 
đúng luật khó nghèo, luật yêu thương phục vụ vô vị lợi, đều 
sinh hoa kết trái tốt lành cho Giáo Hội, cho Thiên Chúa. Và 
ngược lại, ai cũng thế, kể cả một giáo dân, nếu không sống tinh 
thần khiêm nhượng, khó nghèo, nếu sống vô cảm và phục vụ vị 
lợi, tất cả đều không những không mang lại lợi ích gì cho Giáo 
Hội, cho Thiên Chúa, cho các linh hồn, mà còn là con rối gây 
ra bao điều tệ hại trong cộng đoàn, và làm mất uy tín của Chúa. 

Trong thời đại chủ trương tôn thờ vật chất xác thịt hôm 
nay, nếu là một giáo dân tầm thường trong giáo hội cũng đủ 
nhận ra chiêu quái ác độc của danh lợi dục trần gian, thì thiết 
nghĩ, các linh mục, tu sĩ càng phải dứt khoát tiêu trừ mọi ước 
muốn danh lợi dục, để minh chứng cho sự toàn thiện của Thiên 
Chúa, và mang lại kết quả thiêng liêng cho các linh hồn.   

Hãy sám hối, canh tân để rao giảng sự sám hối, canh tân. 
Hãy toàn thiện để loan báo sự toàn thiện. Hãy sống Tin Mừng 
để chia sẻ Tin Mừng. Không ai cho cái mình không có.  

Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn bổn phận được sai đi, 
và giúp giữ con khỏi lòng tham lam của phù vân thế tục. Amen. 
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07/2  THỨ SÁU TUẦN 4 TN 
Hc 47,2-11; Mc 6,14-29. 

DƯỜNG NHƯ CHÚA CHẲNG NHỚ … 
“Ðó Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại” (Mc 6, 16) 

Herode phạm tội công khai là lấy vợ của anh mình, bà 
Herodia. Gioan Tiền Hô can ngăn vì đây là chuyện tội lỗi bất 
chính. Herode phân vân vì kính nể Gioan. Nhưng Bà Herodia 
để lòng thù Gioan và tìm cách tiêu diệt ông. Và nhân dịp sinh 
nhật của con gái, con gái múa đẹp trước mặt vua cha và các đại 
quan. Herode đã hứa với con gái là xin gì cũng cho. Thế là, bà 
Herodia bày biểu nó: xin cái đầu của Gioan đặt trên dĩa.  

Chỉ vì mê muội điều bất chính danh lợi dục, lòng người 
phụ nữ mang tên Herodia đã trở nên ác độc, kinh khủng. Còn 
Herode? Dường như ông đã ngộ ra điều bất chính, nhưng 
không đủ can đảm mà cắt đứt mối tình ngang trái ấy, để rồi 
cuối cùng, ông phải lụy vào sự dữ kinh khủng của người tòng 
phạm: Chặt đầu Gioan, đặt trên dĩa, dâng cho người tình… 

Thiết tưởng, chút ánh sáng chân thiện mỹ của Thiên 
Chúa vẫn còn le lói mãi trong lòng ông, vì thế, khi nghe tin 
Chúa Giê-su xuất hiện cùng với những lời giảng và phép lạ lẫy 
lừng, ông đã nghĩ rằng: “Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã 

chặt đầu, nay sống lại”. Điều còn lại là liệu ông có tiếp nhận 
ánh sáng chân lý để nhận ra, sám hối, và Tin vào Tin Mừng. 
Dường như Chúa chẳng bận tâm tới tội lỗi của người tội lỗi. 

Chúa thương yêu chúng ta, những người tội lỗi. Chúa 
muốn chúng ta dừng chân ngay trên những con đường bất 
chính, mê muội, dại dột và trở lại với con đường công chính, 
thánh thiện, khôn ngoan để chúng ta được cứu rỗi. Chúa luôn 
nhắc nhở cách này, thôi thúc cách khác để chúng ta bỏ đường 
tội lỗi mà quay về với đường công chính và tình yêu cứu rỗi 
của Người. Hãy lắng nghe tiếng yêu từ trong sâu thẳm. 

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra và thực hiện lời nhắc 
nhở, thôi thúc con trở về đường ngay nẻo chính. Amen. 
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08/2  THỨ BẢY TUẦN 4 TN 
1V 3,4-13; Mc 6,30-34. T.Giêrônimô Êmilianô. 

NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT TRONG CHÚA 
“Họ như đàn chiên không người chăn” (Mc 6, 34) 

Các tông đồ đã ra đi và vui mừng trở về vì những thành 
quả đạt được. Nhưng Chúa Giê-su bảo họ hãy lui vào nơi vắng 
vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. 

Thánh Thể Chúa là nơi nghỉ ngơi của tất cả chúng ta. 
Những ai khó nhọc và gánh nặng, khi tìm đến và quỳ gối thinh 
lặng trước Chúa Giê-su Thánh Thể, sẽ nghe thấy lòng mình 
bình yên đến diệu kỳ. Những ai đang thành công vui mừng, khi 
quỳ trước Thánh Thể Chúa sẽ thấy sự thành công và niềm vui 
của mình là hồng ân cao vời của Thiên Chúa. Những ai lạnh 
lùng côi cút cô đơn bị bỏ rơi trong cuộc đời, khi quỳ trước 
Thánh Thể, sẽ thấy lòng mình ấm lên vì hạnh phúc thiêng thánh 
được Thánh Thể Chúa chính là bạn thân, tri âm, tri kỷ. Và nhất 
là, những ai mang lấy sứ vụ truyền giáo, quỳ trước Thánh Thể 
Chúa, sẽ được Chúa đong đầy nguồn trợ lực là tình yêu phải 
cho đi, phải sẻ chia, phải hy sinh đến tận cùng, để người mình 
yêu được hạnh phúc. 

Chút nghỉ ngơi quý giá, để nhận ra chính mình chẳng là 
gì trước mặt Chúa, và để Chúa bổ sức cho mà tiếp tục cuộc 
hành trình yêu thương như Chúa muốn. Và quả thực, có nghỉ 
ngơi đôi chút trong Chúa, mới được Chúa đong đầy lòng 
thương xót của Chúa mà thi thố lòng thương xót ấy đối với 
đoàn chiên đang bơ vơ vất vưởng, đang đói khổ bệnh tật, đang 
mang đầy thương tích do cuộc đời tàn nhẫn kia.  

Mỗi Ki-tô hữu của Chúa, đều góp phần mình vào sứ vụ 
của các tông đồ, cũng phải luôn tìm đến Thánh Thể Chúa để 
được nghỉ ngơi đôi chút, và mặc lấy lòng xót thương của Chúa 
mà xót thương mọi người trong cuộc sống chúng ta.  

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm vào tĩnh lặng để gặp gỡ, 
Chúa, tạ ơn Chúa và đong đầy tình thương của Chúa. Amen.  
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09/2 CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN. 
Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. 

TÌNH YÊU CHIẾU SÁNG CHÂN DUNG THIÊN CHÚA 
“Các con là sự Sáng thế gian” (Mt 5, 14) 

Tiên tri Isaia nói: “Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh 

của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ 

bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, 

hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. 

Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết 

thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi 

trước mặt ngươi…”  

Sự sáng của Nước Thiên Chúa chính là đức bác ái, là 
lòng thương xót, là sự sẻ chia tình thương và sự sống cho mọi 
người. Thánh Nữ Tê-rê-xa Calcutta không nổi tiếng vì sắc đẹp, 
tài năng, như những tài tử, ca sĩ, người mẫu hay chính khách… 
nhưng nổi tiếng vì đức bác ái nơi thánh nữ đã chiếu sáng tình 
yêu của Thiên Chúa, chiếu sáng khuôn mặt, chân dung vô hình 
của Thiên Chúa vào giữa lòng thế giới, vào mọi mảnh đời cùng 
khốn tối tăm, bi đát trong cuộc đời. 

Chúa Giê-su nói các con là muối đất, là ánh sáng. Muối 
đất được Chúa vãi ra giữa lòng đời. Ánh sáng được Chúa đặt 
trên giá. Phải là muối mặn tình thương của Thiên Chúa. Phải là 
ánh sáng chiếu dọi tình thương của Nước Trời. Vì thế, Ki-tô 
hữu không được vô cảm. Ai sống vô cảm trong cuộc sống này, 
là người chưa làm tròn nhiệm vụ Chúa giao phó, là người tự 
làm cho đời mình trở nên vô ích vô dụng và không đáng được 
Chúa cứu rỗi. Ước gì mỗi chúng ta nhớ lại toàn cảnh ngày cánh 
chung: Chúa sẽ không tra hỏi mỗi người làm ông gì, bà gì, tài 
năng, chức phận, giàu có, hay nghèo hèn, Chúa chỉ hỏi “có cho 
kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc…..”.   

Lạy Chúa, xin giúp con thực hành mười bốn mối thương 
người, vì yêu mến Chúa trong mọi người, để cuộc sống sẻ chia, 
yêu thương, sẽ giới thiệu Chúa cho mọi người, mọi nơi. Amen. 
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10/2 THỨ HAI TUẦN 5 TN 
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56. T.Scolastica, Trinh nữ 

CHẠM VÀO CHÚA GIÊ-SU 
“Ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh” (Mc 6, 56) 

Có quá nhiều thứ bệnh phần xác trong chúng ta hôm 
nay. Kinh hoàng nhất vẫn là bệnh ung thư bất trị và làm cho 
người bệnh đau đớn khủng khiếp. Không biết có phải vì chất 
độc hóa học trong khi sử dụng các loại thuốc cho cây trồng 
không, nhưng rõ là tỷ lệ chết vì ung thư ở các miền quê nông 
nghiệp gần đây vượt ngưỡng đến khó tin. Còn các thứ bệnh 
khác. Bệnh nào cũng dày vò đay nghiến con người đau đớn và 
dẫn tới cái chết. Ai bệnh phần xác cũng lo chạy chữa ở bệnh 
viện này, bác sĩ nọ. Chuyện dĩ nhiên rồi. Còn nước còn tát.  

Nhưng, còn những thứ bệnh tâm linh. Bệnh mà không 
biết mình bệnh. Sống trong tội mà tưởng như mình không có 
tội. Mất cảm thức về tội. Chẳng hạn, có người mất quá nhiều 
thời gian đoán xét phê phán, đấm ngực người khác, kết án 
người khác, đến nổi, không còn thời gian xét mình, nhận ra tội 
lỗi của mình và đấm ngực mình… Không phải là loại bệnh 
nguy hiểm cho chính đương sự, mà còn gây thảm họa bất nhất 
trong cộng đoàn đó sao?  Bệnh ghiền danh, lợi, dục thời nào 
cũng  thế, có miễn trừ một ai đâu! Hãy luôn cảnh giác, cấp cứu. 

Chúa muốn chúng ta nhận ra mình đang tội lỗi, những 
thứ bệnh tâm linh giết chết linh hồn mình. Hãy mau chạm vào 
Chúa Giê-su nơi tòa giải tội, nơi lòng xót thương, nơi Lời và 
Thánh Thể Người để xin Người cứu chữa. Đừng chỉ chạm cho 
có chuyện chạm, nhưng hãy thành tâm thiện chí khát khao nên 
tinh tuyền, lành mạnh. Có ai trong chúng ta mong bệnh phần 
xác tái phát? Một lần bệnh là hoảng kinh tới già! Tại sao ta 
không thể dứt khoát với bệnh phần hồn, dứt khoát với tội lỗi, 
lại mở cửa cho tội tái xâm nhập? Có vô lý không?  

Lạy Chúa, xin cho con khát khao sống trong ân tình 
Chúa, và thành tâm chạm vào Chúa nơi tòa hòa giải. Amen.  
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11/2 THỨ BA TUẦN 5 TN 
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13. 

THEO ĐẠO VÀ SỐNG ĐẠO 
“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm 
giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7, 13) 

Kiêu căng, ích kỷ, bất tuân, dối trá là bản chất của con 
người, do cái gien di truyền của tội nguyên tổ. Kiêu căng làm 
cho con người ảo tưởng mình luôn hơn người, luôn là nhất, 
không ai sánh bằng. Lòng ích kỷ cầm cố con người trong cái 
tôi, không thể mở lòng mình ra mà đón nhận được ai cả. Kiêu 
căng ích kỷ dẫn người ta tới chỗ không lắng nghe ai, và cũng 
không tùng phục ai. Cả ba nết xấu ấy khiến con người ta không 
nhận ra sự thật rất yếu đuối hèn mọn của mình, tự mê hoặc 
chính mình, dối trá với chính mình và với người khác.  

Con người kiêu căng mà Chúa Giê-su luôn lên án ấy là 
những người biệt phái, Pharisiêu, thông luật. Họ chỉ thích cái 
vẻ đạo mạo bên ngoài, thích tỏ ra ta đây trí thức, hiểu biết, giữ 
lề luật, hay đạo đức, mà thực tình, không phải vậy. Thấy vậy, 
mà không phải vậy. Họ đang làm màu, đang đánh bóng cái vẻ 
bề ngoài để đánh lừa người khác.   

Chúa Giê-su là đấng thấu suốt mọi bí ẩn bên trong cái vỏ 
giả hình ấy. Vì thế, Người mời gọi chúng ta hãy sống khiêm 
nhượng, vị tha, lắng nghe và tuân phục Lời Chúa, để sống yêu 
thương chân thành với mọi người. Chụyện rửa tay trước khi ăn 
không làm cho tâm hồn tinh sạch. Chiếc áo dòng không làm 
nên thầy tu. Đi lễ, đọc kinh, làm ông này bà nọ chưa hẳn là 
người “có đạo”, nếu có, thì chỉ mới là người “theo đạo”. Người 
có đạo phải thấm nhuần giáo lý, tin mừng Chúa Giê-su và thể 
hiện ra đời sống, để mọi người thấy được cái giáo lý, cái Tin 
Mừng của Chúa ngay trong cuộc sống của họ mà ngợi khen 
Chúa. Và cuối cùng, họ tìm đến Chúa và được cứu rỗi. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống khiêm nhường, vị 
tha, vâng phục và chân thành như Chúa Giê-su đã sống. Amen. 
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11/2 Lễ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 
Is 66, 10-14c; Ga 2, 1-11 

MẸ MARIA TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 
“Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu” (Ga 2, 1)  

Ngày 8-12-1854 Đức Piô IX đã định tín Đức Mẹ vô 
nhiễm nguyên tội. Và ngày 11-2-1858, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ 
Đức là xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Từ đó, 
dòng suối nước ở Lộ Đức đã chữa lành nhiều người bệnh tật 
đến kêu cầu Mẹ và Lộ Đức đã trở nên nơi “Mẹ Thông Ơn 
Thiên Chúa” cho con người. 

Tin mừng hôm nay cho biết: Chúa Giê-su, Mẹ Người, và 
các môn đệ dự đám cưới tại Ca-na. Như thế là có sự hiện diện 
của Thiên Chúa, của Mẹ Maria và của cả Giáo Hội trong gia 
đình mới này. Còn gì vinh dự hơn, còn gì hạnh phúc hơn. Bởi, 
có Thiên Chúa là có Tình Yêu. Có Mẹ Maria, là có sức hộ phù 
nâng đỡ. Và có Giáo Hội là có một cộng đoàn đồng hành cầu 
nguyện sẻ chia. Gia đình đúng là giáo hội thu nhỏ. 

Mừng lễ Mẹ Lộ Đức, chúng ta vui mừng xác tín rằng: 
Mẹ Maria luôn có mặt trong cuộc sống chúng ta, và nhất là 
luôn hiện diện trong đời sống hôn nhân gia đình. Mẹ Maria 
luôn là một người nữ nhạy bén, mau cảm thông, và kíp chạnh 
lòng với những khó khăn trong bữa tiệc cưới và trong suốt hành 
trình đời sống hôn nhân gia đình. Mẹ biết rõ, hôn nhân và gia 
đình không thể thiếu men yêu thương, không thể rượu tình rượu 
nghĩa, không thể thiếu tố chất kết nối mối tình nồng thắm. Vì 
thế, khi vừa có tín hiệu hết rượu, Mẹ đã can thiệp ngay bằng 
cách nói với Chúa Giê-su: “Họ hết rượu rồi”, và Mẹ nói với gia 
nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Họ đã thực 
hiện đúng như Lời Chúa Giê-su dạy. Nước đã hóa thành rượu 
và còn là rượu ngon cho đến khi tiệc tàn. Mẹ luôn đồng hành, 
cầu bàu, cứu giúp, để các gia đình được bình an hạnh phúc.  

Lạy Mẹ Maria, chúng con tin tưởng dâng gia đình nhỏ 
bé cho Mẹ, xin Mẹ ở lại đây với gia đình chúng con. Amen. 
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12/2 THỨ TƯ TUẦN 5 TN 
1V 10,1-10; Mc 7,14-23.   
ĐỪNG ĐỂ LÒNG TRÍ CON VẤN VƯƠNG MÙI ĐỜI 

“Những gì từ con người  ta xuất ra, đó là cái làm cho người 
ta ra ô uế” (Mc 7, 15) 

Qua chuyện các kinh sư luật sĩ bắt bẻ Chúa Giê-su và 
các môn đệ Người không giữ luật của tiền nhân là rửa tay trước 
khi ăn, Chúa Giê-su đã cho biết họ chỉ lo giữ luật hình thức, họ 
chỉ lo cho cái vẻ sạch sẻ tươm tất, đạo mạo bên ngoài, mà 
không lo cho tâm hồn tinh sạch, lại để cho tâm hồn chất chứa 
hỗn độn những thứ rác rưởi ô uế, bẩn thỉu. Người muốn chúng 
ta hãy lo sao cho tâm hồn thanh khiết, công chính, đạo đức, 
thánh thiện, hơn là đánh bóng cái vẻ ngoài sáng sủa, sạch sẻ, 
lộng lẫy… như là cách lừa dối chính mình và mọi người. 

Hãy nhớ là không thể qua mắt Thiên Chúa được. 
Trong bài hát dâng lễ Hương Thơm của Lm Ns Vinh 

Hạnh, có câu “Lạy Chúa xin giữ miệng con đây. Nguyện xin 

canh phòng lưỡi con đây. Xin Chúa đừng để lòng trí con vấn 

vương mùi đời”. Thiết nghĩ, chúng ta có thể dùng câu hát này 
làm điệp khúc cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, để nhắc nhở cho 
mỗi chúng ta rằng: phải gìn giữ cho tâm hồn mình tinh tuyền, 
thanh sạch, khỏi những ý nghĩ ô uế của kiêu căng ích kỷ, giả 
dối, tham  lam, dâm ô, ngoại tình, ganh tỵ, ghen ghét, cuồng 
giận, hận thù…sao cho tâm hồn chúng ta luôn xứng đáng là đền 
thờ Thiên Chúa ngự trị.  

Ngày xưa ông ta dạy ta chuyện tu đức đơn giản mà hiệu 
quả, là “hãy có ý ngay lành”. Như thế thì, ý chẳng ngay chính, 
ý không tốt lành, lời nói cử chỉ không đàng hoàng đều phát xuất 
từ tâm hồn nhơ uế, và đó là tín hiệu nguy hiểm cho đời sống 
tâm linh, tín hiệu mất tương quan tốt đẹp với Chúa và với mọi 
người. Hãy giữ miệng lưỡi, giữ trí lòng tinh tuyền, xinh đẹp. 

Lạy Chúa, xin giữ gìn lòng trí, miệng lưỡi con, để cuộc 
sống con thuộc về Chúa, và sống cho vinh danh Chúa. Amen.  
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13/2 THỨ NĂM TUẦN 5 TN 
1V 11,4-13; Mc 7,24-30. 

KHAO KHÁT ĐƯỢC CỨU RỖI 
“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh 
rơi của con cái” (Mc 7, 28) 

“Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính”. Người 
công chính ấy có thể là người được ơn công chính nhờ máu 
Chúa Ki-tô, được ơn tin, và được ơn thanh tẩy, được ơn trở nên 
con cái của Thiên Chúa. Người công chính ấy còn có thể là 
người khát khao tìm kiếm sự công chính, hoặc bảo vệ và làm 
chứng cho sự công chính tự nhiên theo ý tốt lành, theo lương 
tâm ngay chính của họ.  

Tiếc là trong chúng ta, không thiếu những Ki-tô hữu, 
nhận mình là người “có đạo” như một tên gọi, đã không thực 
hành đời sống đạo, còn dành cho mình danh xưng có đạo với 
đặc quyền được cứu rỗi, rồi nhìn những người lương dân với 
con mắt khinh bỉ, thấp kém…phân biệt. Không thiếu những 
người muốn đổi câu thánh vịnh kia thành: “Chúa ban ơn cứu độ 
cho người công giáo”, mà chính mình, không lo sống sao cho 
công chính như Chúa dạy.  

Tin Mừng hôm nay kể chuyện người phụ nữ dòng giống 
Syrôphênixi đến với Chúa Giê-su và xin Người trừ quỷ ra khỏi 
con bà. Chúa Giê-su dùng từ “chó con” của người Do Thái ám 
chỉ dân ngoại, khi nói chuyện với bà. Bà không tỏ vẻ tức giận, 
hay cảm thấy bị tổn thương, lại còn trả lời khiêm nhượng thành 
khẩn: “chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của 
con cái”. Bà đang làm tất cả vì yêu con bà, vì tin Chúa. 

Người phụ nữ ấy là hình ảnh một người lương dân công 
chính được Chúa nhậm lời và cứu chữa cho con gái bà. Bà còn 
là hình ảnh của những người đang khao khát được ơn cứu rỗi, 
đang sống chung quanh ta. Hãy trân trọng và đối xử tốt với họ.  

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những khao khát công 
chính của anh chị em con, và sẵn lòng giúp đỡ họ. Amen.  
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14/2 THỨ SÁU TUẦN 5 TN 
1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37. 

XIN CHO CON ĐƯỢC NGHE, ĐƯỢC THẤY… 
“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” 
(Mc 7, 37) 

Chúa Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được và người câm 
nói được. Người mang lại niềm vui, hy vọng, giá trị sống, nhân 
phẩm cho những người đã từng chịu cảnh mất mát, thua thiệt 
với mọi người. Được chữa lành bệnh câm điếc, là được tái hòa 
nhập với cộng đồng để có thể lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, cảm 
thông, và hơn thế nữa, là cùng với mọi người xây dựng mối 
tình chung yêu thương hiệp nhất.  

Bệnh câm điếc thể lý gợi cho chúng ta nhớ đến bệnh 
câm điếc tâm linh. Có mắt mà không muốn nhìn thấy ánh sáng. 
Nhìn thấy việc phải làm mà không làm, nhìn thấy người khổ 
đau thương tích mà không chạnh lòng thương. Những người ấy 
không đui không mù đấy sao? Người có tai nghe được, mà 
không muốn nghe lẽ phải, nghe chân lý, nghe điều thiện, nghe 
tiếng than van, nghe lời kêu cứu… lại thích nghe điều nhàm gỡ. 
Người ấy không điếc đó sao?. Cũng thế người nói được, mà 
không nói được những điều tốt lành xây dựng niềm vui hiệp 
nhất, không nói được lời yêu, lời ủi an, cảm thông… lại nói 
những điều dối trá, ảo tưởng bịa chuyện, gây bất nhất, gây bất 
an cho người…không phải họ đang câm đấy sao? 

Rõ là : “Một người không biết yêu ai, là người không 
biết yêu mình. Một người không lắng nghe ai, là người đành 
mất đôi tai. Một người không chung phận người, mà đòi ai nấy 
chia phận mình. Một người không biết cho ai, mà nguyện cầu 
lạy Chúa ban ơn…” Thật vô lý nhưng cũng rất thời sự trong 
cuộc sống chung quanh ta, và cả trong ta nữa. 

Nguyện xin Chúa mở tai, mở mắt, mở miệng con ra, để 
con nghe Lời Chúa, nhìn thấy Chúa nơi anh em, và nói với 
nhau lời tình yêu thương chân thành nồng nàn nhất.  Amen.  
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15/2 THỨ BẢY TUẦN 5 TN 
1V 12,26-32;13;33-34; Mc 8,1-10. 

SỐNG CÙNG, SỐNG VỚI, SỐNG SẺ CHIA 
“Họ ăn no nê” (Mc 8, 8)  

Chúa Giê-su chạnh lòng thương xót những người theo 
Chúa, và Người lo cho họ cả cái ăn để sống. Với quyền năng 
của Người, Người có thể thực hiện một phép lạ với những món 
ngon, độc, lạ chiêu đãi đoàn dân theo Người, nhưng không, với 
chỉ “bánh và cá”, và mọi người đều dùng cùng một thực đơn. 
Bữa ăn bỗng trở thành bữa tiệc hiệp nhất. Bánh và cá ấy, cũng 
không phải của đại gia hay người giàu có, mà là từ phần ăn bé 
nhỏ của một em bé nhỏ. Nếu phần ăn ấy của một người lớn, 
theo cách khôn ngoan ở đời, thì hẳn là người lớn ấy đã kín đáo 
trốn ra sau bụi chuối mà ăn riêng mình, không có chuyện bằng 
lòng vui vẻ sẻ chia. Em bé đã cho đi phần ăn của mình. Nếu em 
sợ mất, thì đã không cho đi. Và hẳn là khi đã cho đi, thì em 
không sợ mất. Sự sẻ chia, cho đi, đã làm nên phép lạ cả thể. 

Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Biết là 
như thế, nhưng có biết bao người đang sống để mà ăn. Họ luôn 
tìm cho mình được ăn những sơn hào hải vị, những món ngon, 
hương độc đáo, vị lạ lùng để khẳng định về cái văn hóa ẩm 
thực của họ là tuyệt đỉnh. Thời nay, không thiếu những người 
đã xuất chi quá tay, nếu không nói là phung phí cho cái ăn của 
mình để khắng định mức sành điệu, đẳng cấp của đại gia. Thật 
vô lý, khi khoản chi cho bữa ăn của một người có thể nuôi sống 
cả vạn người hoặc có thể xây được nửa căn nhà cho người 
nghèo khổ màn trời chiếu đất, lang thang hè phố, bụi bờ!  

Phép lạ bánh hóa ra nhiều mời gọi ta sống cùng, sống 
với, sống nghĩ đến tha nhân và vui vẻ sẻ chia. Và còn nhắc ta 
tìm cho được của ăn mang lại sự sống đời đời, là chính Lời và 
Thánh Thể Chúa Giê-su, bữa tiệc hiệp nhất và trường sinh.  

Lạy Chúa, xin cho con biết chạnh lòng thương người, và 
vui vẻ bẻ tấm bánh đời con ra mà sẻ chia cho người. Amen. 
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16/2 CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN. 
Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 

GIỮ LUẬT VÌ YÊU MẾN CHÚA 
“Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế 
này” (Mt 5,17-37) 

Người Do Thái giữ lề luật của Cựu Ước, nhưng họ giữ 
luật vì luật, chứ không giữ luật vì yêu mến Thiên Chúa, đấng đã 
ban luật cho họ, để nhờ luật mà họ nên công chính. Cách nào 
đó, thì cũng có thể nói là họ đã giữ luật cách miễn cưỡng, cách 
tiêu cực, cách đối phó. Một số khác, lại giữ luật, để chứng tỏ 
cho mọi người biết mình biết luật, ta đây đạo đức, hoặc dùng 
luật, dựa vào luật để phán xét và kết án người khác. Dù thế nào, 
thì cách giữ luật ấy cũng không làm cho người ta nên công 
chính, và nguy hiểm hơn, là càng trở nên bất chính vì luật. 

Chúa Giê-su muốn cho con người nên công chính, nên 
Người đã kiện toàn lề luật bằng việc kêu gọi mọi người hãy giữ 
luật vì yêu mến Chúa, vì xác nhận Thiên Chúa luôn luôn hiện 
diện trước mặt, vì khát khao công chính, vì phần rỗi của mình 
và của mọi người. Không đợi đến việc giết người mới là thành 
tội, nhưng chỉ làm tổn thương anh chị em mình là đã phạm luật 
yêu thương rồi. Không phải khi thực hiện việc ngoại tình mới 
thành tội, mà có lòng ước ao thôi, cũng đã là bất chính rồi.  

Thời nay, không thiếu người giữ lề luật Chúa cách giả 
dối hay đối phó theo kiểu giữ luật đời. Mang danh nghĩa người 
“có đạo” mà không sống với nguồn đạo, không thể hiện chân 
lý, không sống tin mừng trong đời sống, hoặc nếu có, cũng chỉ 
là hình thức bên ngoài, cũng chỉ là cái vỏ bọc được đánh bóng, 
lên màu ngoa ngoắc… như thế không phải là dối trá với chính 
mình và cả Thiên Chúa nữa đấy sao. Hãy chấn chỉnh, để việc 
sống “đạo”, sống “Tin Mừng” đích thực mang lại cho chúng ta 
niềm vui, bình an, đức công chính và phần rỗi đời đời.  

Lạy Chúa, xin cho con kính mến Chúa, và yêu thương 
hết mọi người vì Chúa, vì để đền đáp tình Chúa yêu con. Amen. 



 22 

17/2 THỨ HAI TUẦN 6 TN 
Gc 1,1-11; Mc 8,11-13. 

ĐỪNG THỬ THÁCH THIÊN CHÚA 
“Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?” (Mc 8, 12) 

Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng, và có những phép lạ 
kèm theo, cho biết: Người là Con Thiên Chúa, và là Thiên 
Chúa. Những gì mà sức con người không thể, khả năng con 
người chào thua, thì với uy quyền của Thiên Chúa, trong Chúa 
Giê-su, đều có thể. Và quả thực, biết bao người khiêm nhượng 
đơn sơ đã thán phục, tin nhận, và tôn vinh Thiên Chúa.  

Thế nhưng, cũng có những người kiêu căng tự phụ cho 
mình là hiểu biết về Đấng Thiên Sai, hay đúng hơn, họ tự họa 
nên một mẫu người của Đấng Cứu Thế. Bởi vậy, khi nhìn dáng 
vẻ bên ngoài, khi xét nhân thân của Chúa Giê-su, thì họ ra mặt 
xem thường, khinh bỉ Người  hoặc nửa tin nửa ngờ. Họ muốn 
có một Đấng Cứu Thế luôn biết làm vui lòng vừa ý họ. Bởi 
vậy, họ thử thách Người khi xin Người thực hiện một điềm lạ.  

Cũng vậy, nhiều người trong chúng ta không nhận ra 
biết bao phép lạ Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình, để mà 
tin nhận, tôn vinh, và tạ ơn Chúa, lại còn trách móc Chúa, thử 
thách Chúa cách này cách khác. Đừng nói một cách vô ơn rằng: 
Chúa chẳng ban gì cho tôi, tôi có mọi sự là bởi tài sức và nỗ lực 
của tôi. Không khí để thở bởi đâu mà có? Nước uống bởi đâu 
mà có? Giả như không có khí, không có nước, ta sẽ thế nào? 
Đừng nói: dưới sức người sỏi đá cũng thành cơm. Sức người 
bởi đâu mà có? Có được bao lâu? Cũng đừng đòi hỏi Chúa ban 
cho con cái này con sẽ dâng cho Chúa cái kia… Như thế là thử 
thách Chúa xem có đúng là Thiên Chúa theo ý của mình không. 
Hãy tin Chúa đang hiện diện và can thiệp vào cuộc sống của ta 
bằng tình yêu thương quan phòng của một người cha. Phép lạ là 
ta làm theo ý Chúa, chứ không phải là Chúa làm theo ý ta.  

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra biết bao ơn lành của 
Chúa đã là phép lạ trong đời con, và con tạ ơn Chúa. Amen.  
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18/2 THỨ BA TUẦN 6 TN 
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21. 

CHỈ MỘT TẤM BÁNH GIÊ-SU, ĐÃ LÀ ĐỦ …. 
“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men 
Hêrôđê” (Mc 8, 15) 

Sau phép lạ bánh hóa nhiều, các môn đệ lên thuyền cùng 
Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã căn dặn các ông đừng bắt chước 
những biệt phái và pharisieu mà kiêu căng thử thách Thiên 
Chúa làm thêm dấu lạ theo ý loài người. Bấy giờ, các ông nói 
nhau sao không đem bánh lên thuyền, lại chỉ đem có một chiếc 
bánh. Chúa nhắc lại cho các ông việc bánh hóa ra nhiều, để các 
ông hiểu Người mặc lấy quyền năng và tình thương của Thiên 
Chúa mà đến với con người. Có Người, là các ông đã có tất cả. 
Chỉ một tấm bánh Giê-su là đã đủ cho mỗi người, cho mọi 
người, và cho cả nhân loại. Nhưng các ông dường như còn 
ngây ngô chưa hiêu nỗi điều huyền nhiệm ấy. 

Thời đại nào con người cũng quá bận tâm tới cái ăn phần 
xác, cái lo lắng chuyện phàm trần, mà không muốn hiểu ra 
rằng: Thiên Chúa là Cha quan phòng đang hiện diện, can thiệp 
và chăm sóc mỗi người, mọi người.  

Kiêu căng phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, chính 
là men biệt phái và pharisieu. Thế mà, loại men ấy lại có sức 
cuốn hút mãnh liệt, lây nhiễm nhanh chóng trong xã hội loài 
người cách đáng sợ. Tệ nạn xã hội ở Việt Nam hôm nay gần 
như giết chết cả một thế hệ tuổi trẻ. Đó là thành quả của một xã 
hội vô thần chủ trương không tin nhận sự hiện diện và can thiệp 
của Thiên Chúa, lại cuồng tín tin vào trí hiểu, tài năng tưởng vô 
đối của mình. Đó là điều kỳ diệu hay kỳ quặc do lòng kiêu căng 
của chiếc bình sành phủ nhận công trình của ông thợ gốm?  

Lạy Chúa, xin cho chúng con khiêm nhượng tin nhận 
Chúa Giê-su: sống theo Lời Người, sống nhờ Thánh Thể 
Người. Chỉ một tấm bánh Giê-su, đã là quá đủ cho mỗi người 
và đủ để bẻ ra cho toàn nhân loại được sống.  Amen.  
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19/2 THỨ TƯ TUẦN 6 TN 
Gc 1,19-27; Mc 8, 22-26.  

ĐỨC TRUNG TÍN: TIN TƯỞNG VÀ KIÊN TRÌ 
“Người mù thấy được mọi vật rõ ràng” (Mc 8, 25) 

Người mù ở Betsaida được Chúa Giê-su chữa lành và 
anh đã thấy rõ mọi vật. Thánh Marco tường thuật chi tiết rằng: 
“Chúa Giê-su cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, phun nước 
miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh, kiểm tra khả năng nhìn, và 
lại đặt tay lần nữa. Chi tiết cách chữa lành ấy muốn cho chúng 
ta hiểu rằng Thiên Chúa luôn quan tâm đến mỗi người, và 
Người từng bước thực hiện kế hoạch yêu thương của Người nơi 
chúng ta. Hãy kiên nhẫn nhận ra thánh ý và tình thương của 
Chúa trong từng biến cố cuộc đời mình. Không có biến cố nào 
mà không in dấu yêu thương của Chúa. Và phần thưởng cuối 
cùng của niềm tin và sự kiên nhẫn của chúng ta là được cứu rỗi. 

Lời Chúa mời gọi chúng ta rà soát lại đức tin và sự kiên 
trì của đức tin nơi chúng ta. Hầu như ai trong chúng ta khi xin 
gì cùng Chúa cũng muốn được Chúa ban cho ngay lập tức, 
được Chúa đáp ứng tức thì, được nhìn thấy phép lạ nhãn tiền 
như lòng mong ước. Nhưng Chúa có cách của Chúa, chúng ta 
được điều tốt nhất, là: không phải được cái được theo ý mình, 
nhưng là được cái được theo ý Chúa. Bấy giờ, ta sẽ hiểu: được 
cái được theo ý Chúa luôn là cái được hoàn hảo nhất. 

Hãy tin vào Chúa trong Chúa Giê-su, và kiên trì kêu xin 
Người cứu chữa. Và cũng hãy tin rằng Người đang thực hiện 
việc cứu chữa chúng ta theo cách khôn ngoan tuyệt hảo của 
Người, chứ Người không theo cách giải quyết nhất thời kém 
cỏi của chúng ta. Phép lạ của Chúa đang thực hiện nơi người 
cầu xin và cả nơi điều cầu xin. “Tin tưởng và kiên trì cầu xin” 
mới được gọi là trung tín với Thiên Chúa. Nếu tin tường mà 
không kiên trì, đức tin của chúng ta chỉ là tạm thời, chóng vánh, 
nếu không nói đức tin muốn thử thách Thiên Chúa mà thôi.  

Lạy Chúa, con xin tin tưởng và kiên trì kêu xin. Amen. 
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20/2 THỨ NĂM TUẦN 6 TN 
Gc 2,1-9; Mc 8,27-33. 

KI-TÔ HỮU CỦA CHÚA KI-TÔ 
“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều” (Mc 
8, 29, 31) 

Thầy là Đấng Ki-tô. Nghĩa là, Thầy là Đấng được Thiên 
Chúa xức dầu tấn phong ngôi vua. Đấng được Thiên Chúa Cha 
sai đến làm vua cai trị muôn loài. Không bởi tài năng, trí hiểu, 
hay học hàm, học vị gì của Phê-rô mà ông trả lời chính xác về 
Con Người và vai trò của Chúa Giê-su. Bởi, thực ra ông chỉ là 
một ngư phủ ít học, một ngư phủ trước đầu sóng, ngọn 
gió…Nhưng bởi Thánh Thần của Chúa Cha đã mạc khải cho 
ông. Chúa Giê-su nói: ”Simon con Gio-na, con thật có phúc 
thay. Cha trên trời đã cho con hay, những điều nhiệm lạ… 

Chúa Giê-su không làm vua kiểu trần thế, ăn trên ngồi 
trước, được phục vụ.. .nhưng Đấng được xức dầu phong vương 
phải vâng phục Cha và chu toàn nhiệm vụ Cha giao phó: “sẽ 
phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật 
sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại”. Việc này, 
Phê-rô chưa rõ, nên ngăn cản Chúa Giê-su và liền bị quở trách.  

Sứ mệnh của Chúa Ki-tô, cũng là sứ mệnh của người Ki-
tô hữu. Muốn trở thành con dân của Vua Giê-su, trong nước 
vinh quang, không chỉ có danh xưng Ki-tô hữu là được, mà còn 
phải chu toàn sứ vụ cứu thế như Chúa Giê-su. Chu toàn sứ vụ 
cứu rỗi chính mình, là phải cùng vâng phục, từ bỏ, đau khổ, 
cùng chết với Chúa Giê-su để cùng sống lại với Người. Hãy từ 
bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ bất tuân để khiêm nhượng vâng theo 
thánh ý Chúa. Hãy tập chết đời mình bằng cách hy sinh tất cả vì 
yêu thương mọi người. Hãy sống tinh thần tự hủy, tự hiến của 
Chúa Giê-su, mới thực xứng đáng là Ki-tô hữu được cứu rỗi, và 
trở nên nguyên lý khởi đầu niềm vui cứu rỗi cho mọi người.  

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ và sống tinh thần của 
Ki-tô hữu đích thực, nên giống Chúa Ki-tô trong mọi sự. Amen. 
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21/2 THỨ SÁU TUẦN 6 TN 
Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1. T.Phêrô Đamianô, Gm TSHT. 

CHẾT VÌ CHÚA KI-TÔ VÀ VÌ TIN MỪNG 
“Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu 
được mạng sống mình” (Mc 8, 35) 

Chúng ta vẫn nghe người đời thường nói: “Theo đạo thì 
dễ, giữ đạo thì khó, sống đạo càng khó hơn”. “Người ta tin đạo, 
chứ không tin người có đạo”. Hoặc “Theo đạo cho tới khi có 
đạo, chứ không phải theo đạo là tức thì có đạo”. Xem ra, những 
câu nói ấy không chỉ là kết quả của những suy tư về đời sống 
tâm linh, mà còn là những cảm nghiệm sâu sắc của chính mình, 
hoặc những trải nghiệm khi nhìn thấy cách sống đạo của người 
khác. Người theo các tôn giáo trong căn cước thì đông, nhưng 
người sống cho đúng tinh thần tôn giáo ấy thì ít. Cả người công 
giáo, các Ki-tô hữu cũng không là ngoại lệ.  

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một cơ hội xét mình về 
việc sống đạo của mỗi chúng ta, của gia đình và cộng đoàn 
chúng ta. Hóa ra, Ki-tô hữu muốn được cứu rỗi, phải chịu chết 
đời mình đi vì Chúa Ki-tô và vì Tin Mừng của Người. Chết cái 
tôi kiêu căng cao ngạo bất tuân để nên giống Chúa Ki-tô khiêm 
nhượng hiền lành vâng phục. Chết cái tôi ích kỷ vô cảm để nên 
giống Chúa Ki-tô vị tha luôn chạnh lòng xót thương. Chết cái 
đam mê hướng hạ phù vân chóng vánh hư nát để nên giống 
Chúa Ki-tô quý chuộng đức công chính lẽ cao siêu vĩnh cửu 
trường tồn. Ki tô hữu sẵn lòng hy sinh tự hủy và tự hiến tất cả 
cho người vì yêu người, như Chúa Ki-tô đã tự hủy, tự hiến 
mình làm của lễ hy sinh vì yêu nhân loại… 

Hãy tập chết mỗi ngày: từ bỏ ý riêng, từ bỏ nết xấu, ý 
xấu, từ bỏ ước muốn bất chính, từ bỏ những điều vô bổ cho 
phần rỗi… Hãy yêu mến Chúa Ki-tô, chấp nhận hy sinh thiệt 
thòi vì yêu người, yêu mến sự sống đời đời trên hết mọi sự.  

Lạy Chúa, xin cho con nên giống Chúa Ki-tô hiền lành 
khiêm nhượng, vâng phục, tự hủy và tự hiến vì yêu. Amen. 
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22/2 THỨ BẢY TUẦN 6 TN 
Gc 3, 1-10; Mc 9, 1-12 

ĐI TỪ CÕI CHẾT ĐẾN CÕI SỐNG 
“Người biến hình trước mặt các ông” (Mc 9, 2) 

Chúa Giê-su đưa ba môn đệ lên núi Ta-bor, và ở đó, 
người biến hình trước mặt các ông. Áo người trở nên tinh tuyền 
sáng láng. Có Elia và Môisê hiện đến đàm đạo với Người. 
Người muốn tỏ cho các môn đệ Người thấy trước vinh quang 
phục sinh của Người. Vinh quang ấy là vinh quang của Thiên 
Chúa, cùng là của Con Thiên Chúa. Choáng ngợp trong ánh 
vinh quang và vui mừng sung sướng trong niềm hạnh phúc, 
Ông Phê-rô thốt lên như được Thần Khí mở miệng: “Lạy Thầy, 
chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, 
một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc bấy giờ, 
có tiếng Thiên Chúa Cha mạc khải cho các ông về Người Con: 
“Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. 

Cuộc biến hình của Chúa Giê-su là một mạc khải về 
huyền nhiệm Thiên Chúa, về Người Con của Cha, và cả về bổn 
phận của chúng ta nữa: Các ngươi hãy nghe Lời Người. 

Lời Người đang bảo chúng ta hãy cùng Người xuống 
núi, hãy hạ sơn hành hiệp, hãy đi từ cõi chết đến cõi sống muôn 
đời: “Đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi 
Con Người từ cõi chết sống lại”.  

Vâng, Con Thiên Chúa phải chu toàn sứ vụ chết vì yêu, 
chết thay cho toàn dân đáng chết, chết làm lễ tế đẹp lòng Cha 
để Cha mở lượng khoan dung hải hà mà tha tội chết đời đời cho 
nhân loại. Con đường Chúa Giê-su phải đi, cũng chính là nguồn 
đạo thật của chúng ta: con đường chịu đau khổ, chịu chết vì 
yêu, sẽ mở lối cho chúng ta vào cõi sống của Thiên Chúa, dẫn 
chúng ta vào cuộc biến hình sáng láng vinh quang với Chúa 
Giê-su, Đấng chịu chết và phục sinh để cứu rỗi con người.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng yêu người, sẵn 
sàng hy sinh mạng sống và tất cả mọi sự vì yêu người. Amen.  
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22/2 LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ 
1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19. 

NGAI TÒA CỦA NGƯỜI KHIÊM NHƯỢNG 
“Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. 

Chúa Giê-su hỏi “Các con bảo thầy là ai”. Phê-rô đã trả 
lời: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-
su xác nhận, câu trả lời của Phê-rô là đúng vì “không phải xác 
thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng 
ngự trên trời”. Và căn cứ vào ý mạc khải của Chúa Cha, Người 
đã chọn Thánh Phê-rô làm nền tảng xây dựng Hội Thánh của 
Người, trao cho Phê-rô quyền mở cửa Nước Trời cho con 
người. Như vậy, việc tuyển chọn Phê-rô chẳng phải vì ông có 
tài năng xuất chúng, khôn ngoan siêu việt, hay trí hiểu học vị 
học hàm siêu đẳng mà là vì ý Chúa Cha đã muốn như thế.  

Thiên Chúa đã làm những việc lạ lùng. Tư tưởng, chuẩn 
mực của Thiên Chúa không giống như tư tưởng. chuẩn mực của 
loài người. Thiên Chúa khiêm nhường để cứu thoát con người 
kiêu ngạo. Thiên Chúa vâng phục để cứu thoát con người bất 
tuân. Vì thế, Thiên Chúa đã chọn gọi tất cả những ai khiêm 
nhường, bé nhỏ, vâng phục vào trong kế hoạch của Người, 
cùng với Chúa Ki-tô, thuộc về Thiên Chúa.  

Lễ kính tông tòa Thánh Phê-rô không có ý nói đến một 
ngai tòa uy quyền theo kiểu trần thế, hay một quyền lực lớn lao 
kiểu trấn áp mạnh được yếu thua, nhưng muốn nói đến uy 
quyền của người Hiền Lành Khiêm Nhượng mà Thiên Chúa 
Cha đã muốn đặt để theo ý Người. Ở Giáo Hội Công Giáo, Hội 
Thánh Chúa Ki-tô, không chấp nhận cách phẩm bình, phê phán 
hay bất tín bất tuân đối với người kế vị Thánh Phê-rô, và cả đối 
với các Giám Mục hiệp thông với quyền tông đồ tại các địa 
phương. Bởi vì, Chúa muốn chúng ta hãy xác tín: cơ cấu Giáo 
Hội hữu hình được thiết lập bởi Thiên Chúa Cha toàn năng.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào tình thương 
và quyền năng của Chúa trong Giáo Hội Chúa Ki-tô. Amen. 
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23/2 CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN. 
Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48. 

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ 
“Các con hãy yêu thương thù địch các con” (Mt 5, 44) 

Chính chúng ta, con người được Thiên Chúa dựng nên 
giống hình ảnh Người, lại trở mặt chống lại Thiên Chúa, tự 
đánh mất tương quan cha con tốt đẹp với Người do bất trung 
bất hiếu, và nhất là, tự mình đặt mình vào trong tư thế thù 
nghịch với Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa giàu lòng từ bi, 
khoan dung vô lượng, đã không chấp nhất tội lỗi chúng ta. Bởi, 
nếu Chúa chấp tội thì nào ai được rỗi. Quả thực, Chúa Giê-su 
Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và chấp nhận chịu 
chết thay cho chúng ta đáng chết, là dấu chỉ cho chúng ta biết 
Thiên Chúa thứ tha và yêu thương kẻ thù nghịch với Người. Đó 
là giáo lý mới của Thiên Chúa. Đó là nguồn đạo thật. “Hãy yêu 
thương địch thù và khẩn cầu cho những người bắt bớ”, là Lời 
dạy, và là chính một cuộc sống của Chúa Giê-su.  

Bài giáo lý khó, nhưng chính cái khó ấy, lại là giá trị của 
Ki-tô hữu. Không thể vì khó thực hiện mà chúng ta được miễn 
trừ. Nếu chỉ yêu thương những người yêu thương ta, làm vui 
lòng ta, làm theo ý ta, thì dân ngoại cũng đã đạt tới cách yêu 
thương ấy. Giáo lý của Chúa Giê-su vượt lên trên cái bình 
thường để đạt đến sự trọn lành, trọn hảo của con cái của Thiên 
Chúa, của những người thuộc về Thiên Chúa. Hãy bỏ đi ngay 
cái ý tưởng ghim gút một ai đó những năm này qua năm khác, 
theo kiểu “sống để bụng chết mang theo”. Hãy bỏ đi ngay ý 
tưởng hại người, hay lấy làm vui khi người bị hại, bị thất bại, bị 
hoạn nạn khốn cùng. Hãy mau chóng nối lại tương quan thân 
tình bắt đầu bằng sự tha thứ và chân thành ước muốn sống lại 
tình con người. Hãy cầu nguyện cho người có ý thù ghét ta, 
người làm hại ta nhận ra niềm vui của tình thương và tha thứ…  

Lạy Chúa, xin cho lòng con không thù ghét ai, và xin 
cho ai thù ghét con được ơn biết bỏ qua tha thứ cho con. Amen. 
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24/2 THỨ HAI TUẦN 7 TN 
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29. 

XIN CỦNG CỐ ĐỨC TIN VÀO CHÚA 
“Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi” 
(Mc 9, 24) 

Cha của đứa trẻ bị quỷ câm ám trình bày với Chúa Giê-
su rằng các môn đệ của Người đã không chữa được, và nói: 
“Nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng 
tôi”.  Thấy ông kém tin, Chúa Giê-su nói: “Sao lại nói: Nếu 
Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. Ông 
thưa: “Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của 
tôi”. Con ông đã được chữa lành. Chúa Giê-su cho biết: “Loại 
đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”. 

Trong cuộc sống mỗi người, có biết bao khó khăn, gian 
nan, thử thách, thất bại, nghèo túng, bệnh tật, oan sai, đau khổ, 
buông xuôi, thất vọng… Nhưng nếu chẳng có những thứ ấy, thì 
cũng chẳng phải là cuộc đời trần gian. Hóa ra, những thứ đau 
khổ ấy, lại là thứ cần có để con người ta có lòng khát khao một 
cuộc sống hạnh phúc vững bền hơn cuộc đời này; là thứ cần có 
để con người ta không còn mê muội đặt niềm tin vào trần gian, 
nhưng ngưỡng vọng về một đấng thần linh có thể cứu thoát con 
người khỏi bể dâu này. Nguyên lý khởi đầu các tôn giáo. 

Với chúng ta, các Ki-tô hữu, Chúa Giê-su vì yêu chúng 
ta, muốn chúng ta đặt trọn niềm tin vào Người. Hãy tin Lời 
Người soi sáng chúng ta biết việc phải làm, biết đường phải đi, 
biết điều phải lo toan tìm kiếm để được sống hôm nay và vĩnh 
cửu. Hãy lắng nghe và thực hành Lời Người dạy để sống đức 
công chính giữa bao bất chính; để sống trong hy vọng giữa bao 
buông xuôi thất vọng; để sống tin yêu và bình an hạnh phúc. 
Không dễ được như vậy. Hãy luôn xin Chúa ban thêm đức tin. 

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của con, cho con vững tin 
vào Chúa là cứu cánh, là cùng đích cuộc đời con, là hạnh phúc 
bình an hôm nay trên đời và vĩnh cửu trong Nước Chúa. Amen. 
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25/2 THỨ BA TUẦN 7 TN 
Gc 4,1-10; Mc 9,30-37. 

KHIÊM NHƯỜNG LÀ CHUẨN MỰC  
“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm 
người rốt hết” (Mc 9, 31, 35) 

Đây là lần thứ hai Chúa Giê-su loan báo cuộc thương 
khó và phục sinh của Người cho các môn đệ, nhưng hầu như 
các ông chẳng hiểu gì, nếu không nói là các ông hiểu sai ý 
Người. Hoài mộng công danh trần thế khi Thầy mình khôi phục 
giang san vẫn đầy ắp trong lòng các ông, nên các ông lại tính 
đến chuyện ai làm lớn, ai làm nhỏ…Chúa Giê-su nói với các 
ông: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và 
làm đầy tớ mọi người”. 

Nguyên tắc lãnh đạo của Chúa Giê-su là khiêm nhượng, 
hiền lành, là yêu thương cúi mình phục vụ người khác. Nguyên 
tắc này đi ngược với cách làm quan quyền, cách lãnh đạo thời 
bấy giờ, và cả thời nay nữa. Nguyên tắc này vẫn luôn là cốt lõi 
cho Hội Thánh Người, cho các gia đình công giáo, cho tất cả 
những ai tin và bước theo con đường Người đi. Không có hiền 
lành khiêm nhượng thì chẳng có yêu thương, tận tình phục vụ 
ai. Người không hiền lành khiêm nhượng là người ích kỷ chỉ 
nghĩ đến mình mà không nghĩ đến ai, nếu không nói là người 
vô cảm. Vì vậy, người còn giữ cái tôi kiêu căng thì không phải 
mẫu người lãnh đạo, không có ý hướng xây dựng yêu thương 
hòa bình đoàn kết, lại còn là nguyên nhân gây nên bao điều bất 
nhất chia rẻ trong giáo hội, trong cộng đoàn, trong gia đình. 
Khiêm nhượng, hiền lành, yêu thương, phục vụ, hy sinh vì tha 
nhân, mới là chuẩn mực của người Ki-tô hữu, và còn là chuẩn 
mực của người lãnh đạo, một chuẩn mực đạo đức thánh thiện 
đúng theo thánh ý của Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho đức hiền lành khiêm nhượng thấm 
nhuần trong Hội Thánh, để niềm vui yêu thương hiệp nhất nơi 
trần gian, là dấu chỉ niềm vui phục sinh trong Chúa. Amen. 
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26/2 THỨ TƯ LỄ TRO. 
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. 

DẤU CHỨNG CỦA SÁM HỐI TRỞ VỀ 
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho 
ngươi” (Mt 6, 4) 

Vào mùa chay bằng nghi thức xức tro, không dừng lại ở 
việc nhắc mỗi chúng ta nhớ thân phận mình là bụi tro sẽ trở về 
với tro bụi, mà còn điều nhắc nhớ quan trọng hơn, đó là hãy trở 
về với đức công chính của Thiên Chúa, để được cứu rỗi, để 
thân xác bụi đất của chúng ta được sống lại hưởng phúc bình an 
muôn đời trong nước Thiên Chúa.  

Trở về là nhận ra mình đã đi xa, đi lạc đường, đi lầm 
hướng, và sám hối vì cách sống bất trung với Chúa, bất công 
với người và bất chính với chính mình. Về với Đức Công 
Chính của Thiên Chúa là hãy Tin vào Tin Mừng của Chúa Giê-
su, Tin Lời Người dẫn chúng ta về sự bình an, tin Chúa Giê-su 
yêu thương và hy hiến thân mình đền thay tội chết cho chúng ta 
để chúng ta được sống và sống đời đời. Hạt bụi này là hạt bụi 
được cứu rỗi nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa. Hạt bụi này 
là hạt bụi được vinh hiển nhờ máu Chúa Giê-su Ki-tô. Hạt bụi 
này là hạt bui sẽ phục sinh nhờ tin và vâng phục Thiên Chúa, 
sống, chết và sống lại như Đức Ki-tô đã tín thác vâng phục 
Cha, đã chết và sống lại.  

Bao mùa chay đã đi qua trong đời, nhưng có thể bạn, có 
thể tôi, vẫn mãi còn đi xa xa lắm, chưa trở về với nguồn sống 
thật là Đức Công Chính của Thiên Chúa. Không đổ thừa cho ai 
cả, cho hoàn cảnh nào cả, cho chước cám dỗ nào cả, thiết tưởng 
hãy đấm ngực mình, nhận lỗi mình: lỗi chưa yêu mến Chúa trên 
hết mọi sự, lỗi còn nặng lòng yêu sự thế gian này quá đỗi, mà 
vẫn chưa ngộ ra mình mê muội.  

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa, và yêu mến tất cả 
mọi người trong mùa chay này. Tình yêu, xót thương, chia sẻ, 
thứ tha, an hòa, hiệp nhất là dấu chứng con đã trở về. Amen.  
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27/2 THỨ NĂM SAU LỄ TRO 
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25. 

BỎ MẠNG VÌ TIN MỪNG 
“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống” (Lc 9, 24) 

Ở đời có quá nhiều chuyện bỏ mạng nghe ra vô lý, mà 
có cả vạn người lại cắm cúi nhào vô thi nhau bỏ mạng. Bỏ 
mạng vì các thứ nghiện không ích lợi cho ai, cũng chẳng béo bổ 
gì cho mình. Những người nghiện tứ đổ tường rượu chè, trai 
gái, hút xách, bài bạc, đều là những người ích kỷ chỉ nghĩ đến 
bản thân mình mà chẳng nghĩ đến ai. Ngay đến vợ con mình, 
gia đình mình mà họ cũng đành đánh đổi để thỏa mãn cái thú 
vui cho riêng mình. Thật vô lý, khi lo cho vợ cho con thì tính 
từng đồng, mà khi đề đóm đỏ đen thì vung tay bất kể, có bao 
nhiêu xài bấy nhiêu, hết rồi thì vay mượn, thế chấp, cầm cố, rồi 
nợ nần, trốn chui trốn nhủi, tới chết. Thật vô lý khi người thân 
đau bệnh không có tiền chạy chữa, mà mình thì phải hút chích 
cho đặng lên tiên cực khoái. Thật vô lý khi có biết bao người 
không có cái ăn cái mặc, thì cũng lại có người ăn chơi rượu chè 
trai gái sa đọa lãng phí không biết bao nhiêu là của cải.  

Chúa Giê-su bảo ai bỏ mạng vì Ta, sẽ được sống. Nghĩa 
là, ai vì lẽ công chính mà phải thiệt thân, ai vì yêu người mà 
phải hy sinh hao mòn tàn tạ, ai vì sống Tin Mừng của Chúa mà 
phải bỏ mạng, thì người ấy sẽ được Chúa cho sống vui, sống 
bình an, sống hạnh phúc và sống đời đời. Người tin và theo 
Chúa Giê-su phải là con người biết từ bỏ những gì là riêng tư 
cho mình, biết chấp nhận khổ đau để người khác được hạnh 
phúc, biết nhỏ lại để người khác lớn lên, biết tàn tạ hao mòn để 
người mình yêu thương được có sức sống và sống vui sống 
khỏe. Biết bao cha mẹ đã hy sinh một đời vì yêu con. Biết bao 
mục tử đã bỏ mạng vì đoàn chiên. Biết bao người đã một đời 
hiến thân cho hạnh phúc, bình an của mọi người.  

Lạy Chúa, xin giúp con khôn ngoan chon cho mình cái 
bỏ mạng ý nghĩa, bỏ mạng vì yêu Chúa, yêu người. Amen. 
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28/2 THỨ SÁU SAU LỄ TRO 
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15. 

VUI MỪNG KHÁT KHAO SỐNG TRONG CHÚA 
“Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9, 15) 

Người đang sống kết hiệp với Chúa Giê-su, tín thác vào 
Người, lắng nghe và thực hiện Lời Người là người đang sống 
trong bình an, hạnh phúc. Dẫu có những khổ đau dĩ nhiên của 
cuộc đời trần gian, thì lòng người cũng hân hoan vui nhận, vì 
có tình yêu của Chúa Giê-su nâng đỡ, tình yêu Chúa là sức 
mạnh vượt qua, tình yêu Chúa là niềm vui, niềm vinh dự, niềm 
hạnh phúc lớn lao hơn đau khổ và cả sự chết.  

Quả thực, không có Ki-tô hữu buồn bã, chán nản, buông 
xuôi, thất vọng. Nếu có trót phạm tội mất lòng Chúa, mất lòng 
anh chị em mình, thì Chúa cũng cấm chúng ta thất vọng, vì thất 
vọng là biểu chứng của việc mất đức tin. Thay vì thất vọng, 
buông xuôi, kẻ có tội sám hối, ăn chay, đền tội là người có lòng 
tin vào lòng Chúa xót thương khoan hồng tha thứ, có lòng tin 
vào ân sủng Chúa để làm mới lại cuộc đời hạnh phúc bình an. 

Thế thì, việc sám hối đau buồn vì tội lỗi, việc ăn chay 
hãm mình đền tội, việc chấn chỉnh lại đời sống, luôn bắt nguồn 
từ lòng khát khao sống lại trong ân tình của Thiên Chúa, khát 
khao kết hiệp với Chúa Giê-su, khát khao thực hiện điều công 
chính như Chúa Giê-su dạy… Việc ấy đáng vui mừng. “Trên 
trời sẽ vui mừng vì một người hối cải, hơn là 99 người không 
cần hối cải”. Giá trị của việc ăn chay không nhằm ở cách ủ dột, 
buồn bã, mất tương quan nhân sinh, nhưng nhằm ở chỗ vui 
mừng tin yêu và hy vọng cậy trông vững chắc vào Chúa. 

Không có một Ki-tô hữu buồn. Không có một vị thánh 
buồn. Ai khát khao sống trong Chúa, ai sống trong Chúa đều 
phải tỏ bày cho mọi người biết nguồn hạnh phúc thật, nguồn 
bình an thật đã cảm nếm được nhờ Tin, Cậy, Mến Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao yêu mến, và kết 
hiệp với Chúa Giê-su, nguồn bình an đích thực của con. Amen. 
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29/2 THỨ BẢY SAU LỄ TRO 
 Is 58,9b-14; Lc 5,27-32. 

ĐỊA CHỈ ĐẾN CỦA CHÚA GIÊ-SU 
“Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ 
tội lỗi ăn năn hối cải” (Lc 5, 32) 

Chúa Giê-su kêu gọi Lê-vi, người thu thuế. “Hãy đi theo 
Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Ông làm một 
bữa tiệc thết đãi Chúa Giê-su. Và vì ông là quan thu thuế, nên 
dĩ nhiên, thực khách trong bữa tiệc ấy đông nhất thuộc thành 
phần thu thuế. Những người biệt phái và các luật sĩ tỏ vẻ khó 
chịu khi thấy Chúa Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi. 
Nhưng Chúa Giê-su nói với họ Người được sai đến với người 
tội lỗi. Địa chỉ đến của Người là căn nhà, là tâm hồn của những 
người tội lỗi, để viếng thăm và cứu chữa người tội lỗi. 

Những người biệt phái và các luật sĩ luôn tự xem mình 
là đạo đức, thánh thiện, và không ai đạo đức thánh thiện hơn 
họ, kể cả Chúa Giê-su. Trong mắt họ, giới thu thuế là tội lỗi, và 
họ không giao du với người tội lỗi, vì họ sợ bị người đời đánh 
thấp giá, họ sợ mất uy tín danh dự đáng kính của chính họ.  

Còn Chúa Giê-su, địa chỉ đến của người là người tội lỗi. 
Sứ điệp lòng xót thương và ơn tha thứ Người mang đến là cho 
người tội lỗi. Lời kêu mời tha thiết của trời cao cũng là gửi đến 
cho người tội lỗi. Bởi chính vì thương kẻ có tội, cứu kẻ có tội 
mà Người đã đến trần gian này. “Ta đến không phải để kêu mời 
người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. 

Ai tự xưng mình là thánh thiện, là vô tội, mà không tin 
nhận Chúa Giê-su, thì người ấy còn nặng tội hơn ai hết, thì 
người ấy còn mang trong mình nguyên vẹn tội bất tín bất trung 
và kiêu căng của nguyên tổ, người ấy là môn đệ của Sa-tan.  

Đừng tự cho mình là vô tội, là đạo đức thánh thiện, rồi 
phán xét, khinh bỉ và cách ly anh em mình vì cho là họ tội lỗi.  

Lạy Chúa, xin cứu con, vì chính con là kẻ tội lỗi. Xin 
cho con có lòng sám hối, và yêu thương người có tội. Amen. 
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TÌM ĐÂU 
 

Tìm đâu phút lặng an bình 

Giữa mùa sóng động phù sinh bọt bèo 

Tìm đâu hạt nắng trong veo 

Chiều mây tím phủ cuối đèo hư thân 

 

Tìm đâu giấc điệp an thần 

Trong đêm ồn ả ước gần mơ xa 

Tìm đâu hạnh phúc thật thà 

Giữa dòng gian dối điêu ngoa bềnh bồng 

 

Tìm đâu nghĩa ấm tình nồng 

Thuyền trăng lãng đãng bão giông lạnh lùng 

Tìm đâu cho vẹn thủy chung 

Bóng tình mê muội chập chùng nẻo xa 

 

Hóa ra trong cõi người ta 

Chỉ là chốn bụi phù hoa vội tàn 

Có chăng một thoáng bình an 

Với tay vĩnh cửu vỡ tràn cậy trông 

 

Bụi tro hóa hạt bụi hồng 

Khi niềm tin mến nấp lòng xót thương 

Trần gian bỗng đẹp thiên đường 

Lúc niềm mơ ước hiền lương kiếp người 

 

Chúa ơi con mãi chơi vơi 

Chần chừ đôi ngã giữa vời sắc không 

Xin cho con quyết một lòng 

Ưu tiên chọn Chúa, tình nồng muôn thu... 

 

ả giang hồ, 24-02-2014 
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TỰ TÌNH CHIỀU CUỐI NĂM 
 

Con thất bại ê chề lắm Chúa ơi 

Khi sống không theo Lời chân thật 

Cứ như một đời đã là mất tất 

Còn tấm thân vừa què quặt vừa xấu xa 

 

Những người xúi con mê đắm phù hoa 

Giờ vỗ tay khề khà rượu chiến thắng 

Cười khinh khi con dại khờ ngũng ngẵng 

Lao mình vào dòng tự mãn tự kiêu 

 

Chẳng biết sức mình có được bao nhiêu 

Mà cứ ngỡ là nhiều vô cùng tận 

Những thất bại xé đời con ra trơ trẽn 

Mới ngộ mình đáng hổ thẹn biết bao 

 

Tiếng thì thầm trong hơi gió lao xao 

Chúa biết rõ đường nào con đang bước 

Chúa thấu suốt trí lòng con ngạo ngược 

Vẫn làm thinh, để con được hiểu mình 

 

Hóa ra là những thất bại xinh xinh 

Và đẹp lắm lời chê khinh nguyền rủa 

Cho con hiểu là mỗi lần xa Chúa 

Thì đời con như lá úa, cành khô 

 

Chiều cuối năm kính viếng những huyệt mồ 

Có nấm mộ của người còn đương sống 

Nấm mộ kiêu căng, ngang tàng, cuồng vọng 

Chữ trên bia …là tồng ngộng tên con… 

 

Gã Tuần Phiên, 05-02-2016 
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CHÚT GÌ XUÂN 
 

 

lòng em chẳng có chút gì xuân 

đã mấy mươi năm chửa một lần 

há lẽ con tim thôi gõ nhịp 

hay là mạch máu sớm dừng chân? 

thương yêu không mảy may toan tính 

tha thứ chẳng so đo ngại ngần 

nhân thế nhờ em mà hạnh phúc 

may chăng em có chút gì xuân 

 

mỗi năm mai nở chỉ một lần 

cho khắp nhân loài vui đón xuân 

đành dạ bao phen cưa cụt ngọn 

cam lòng bấy bận bẻ cong thân 

hồng nhan tan tác chừng trơ trụi 

liễu dáng tái tê tưởng sượng sần 

ai biết là mai thầm nhẫn nhục 

dâng người hạnh phúc một mùa xuân 

 

em là chan chứa vạn tình thân 

xinh xắn như hoa giữa thế trần 

yêu mến cho đi niềm hạnh phúc 

xót thương chia sẻ những hồng ân 

thắm tô phận người tươi hy vọng 

trang điểm đời em đẹp nghĩa nhân 

em mãi như mai vàng đức hạnh 

cho người thưởng nếm chút gì xuân… 

 

ả giang hồ, 04-02-2016 
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