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ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 
TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 

 
Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban 

tặng cho tôi.  
Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu 

nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên 
nhau trong cõi đời tạm này. 

 
Quý mến 

 
PM. Cao Huy Hoàng 
31-01-2021  
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01/2 THỨ HAI TUẦN 4 TN  
Hr 11,32-40; Mc 5,1-20  

XIN XUA ĐUỔI THẦN Ô UẾ RA KHỎI NHÀ CON 
“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. 

Quyền năng Chúa Giê-su là quyền năng của Thiên 
Chúa xót thương và cứu sống dành cho tất cả những ai thành 
tâm tìm kiếm Người. Tin Mừng hôm nay kể rằng, người bị 
thần ô uế hành hạ, khi “Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta 
chạy đến sụp lạy Người”, kêu xin cứu giúp, và anh đã được 
chữa lành. Như thế là anh ta đã tỏ bày lòng tin vào Chúa Giê-
su và ước muốn được chữa lành, mà thần ô uế không thể cản 
nổi. Thần ô uế cũng tôn phục quyền năng Chúa Giê-su, và xin 
Người đừng tiêu diệt chúng. Những người làng cho là Giê-su 
làm mất đàn heo là thất thoát kinh tế của họ, nên đã xua đuổi 
Chúa Giê-su ra khỏi làng.  

Ít, nhiều, lòng trí, linh hồn của chúng ta cũng đang bị 
các thứ ô uế khống chế, ám hại mà đôi khi chúng ta không hay 
biết: cứng tin vào Chúa, ngã lòng trông cậy, nguội lạnh lòng 
mến yêu Chúa, chẳng hạn; những ý nghĩ gian tà bất chính, 
kiêu căng, ganh tỵ, hiềm thù chẳng hạn; những ước muốn nhàn 
hạ, hưởng thụ vật chất, lạc thú chẳng hạn… Khát khao danh 
lợi dục đang là thần ô uế làm cho chúng ta đau khổ, cho gia 
đình chúng ta bất an, mà cứ tưởng như là hạnh phúc! 

Đã đến lúc mỗi chúng ta phải nhờ Lời Chúa mà rà soát 
lại lòng mình, dọn lại lòng mình cho tinh tuyền xinh đẹp, bởi 
vì, chỉ khi nào cõi lòng của mỗi người trong gia đình đều tốt 
lành, xinh đẹp, trong sáng, rộng thoáng, quảng đại, mới có thể 
bảo đảm cho một gia đình hạnh phúc, bình yên. Hãy nhận ra 
những điểm ô uế trong lòng mình, trong nhà mình và đến với 
Chúa Giê-su mà tin tưởng, sụp lạy, khẩn khoản nài xin rằng: 

Lạy Chúa, xin hãy xua đuổi những ý nghĩ xấu xa, 
những hành vi ám muội, những thần ô uế tác nhân của đau 
khổ, ra khỏi lòng con, ra khỏi gia đình chúng con. Amen.  
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02/2 ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH  
Ml 3,1-4; Hr 2,14-18; Lc 2,22-40 

DÂNG CON CÁI CHO THIÊN CHÚA 
“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”. 

Thánh Luca tường thuật chi tiết rằng: “Đủ ngày thanh 
tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên 
Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa”. Tuy là Con Thiên Chúa, 
nhưng làm người trong một gia đình, nên Chúa Giê-su không 
được miễn trừ bất kỳ chi tiết luật nào dành cho con người 
trong gia đình. Và đặc biệt hơn nữa, dẫu cho Thánh Giuse và 
Đức Mẹ có thấu hiểu Con mình là Con Thiên Chúa, hai ngài 
vẫn giữ đúng luật dành cho gia đình là tiến dâng con trai đầu 
lòng cho Thiên Chúa cùng với lễ tiến dâng. 

Khúc ca tụng của cụ Simeon và lời tiên tri của bà Anna, 
dành cho đôi vợ chồng biết kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ lề 
luật Ngài, là mạc khải của Thiên Chúa về sứ mệnh, số mệnh 
của Chúa Giê-su và sự đóng góp quý giá của cha mẹ Người.  

Với các người làm cha mẹ trong gia đình, thử hỏi, có ai 
dám biết, dám chắc về tương lai, về sự nghiệp của con cái 
mình không? Vì thế, các Ki-tô hữu dâng con cho Thiên Chúa, 
xin nhận Bí Tích Thánh Tẩy để trở nên con người mới của gia 
đình Thiên Chúa, để được thuộc trọn về Thiên Chúa trong sự 
quan phòng kỳ diệu của Người.  

Có một câu chia sẻ trên zalo của một bạn trẻ ngày 28-
12 rằng: “Thời gian qua nhanh quá. Nhớ ngày này năm ấy, ẻm 
chào đời 1,5 kg. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 5 của con gái. 
Con là món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho 
cha mẹ”. Thật cảm phục niềm tin, niềm vui, lời tạ ơn của một 
bạn trẻ tân tòng, và ước gì, các bạn trẻ cảm nghiệm được hồng 
ân Chúa ban cho con cái, khi chúng ta hoàn toàn tín thác vào 
Chúa và tiến dâng con cái cho Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình trẻ biết quý chuộng 
hồng ân con cái, và tiến dâng con cái cho Thiên Chúa. Amen.  
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02/2 THỨ BA TUẦN 4 TN  
Dt 12, 1-4; Mc 5, 21-43 

HẠNH PHÚC LÀ TÍN THÁC TRONG ĐAU KHỔ 
“Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”. 

Chỉ một cái khẽ chạm vào gấu áo Chúa Giê-su, người 
đàn bà bị bệnh băng huyết 18 năm trường, đã được khỏi bệnh. 
Chỉ một cái xuống tay của Chúa Giê-su, em bé đã chết đi, 
được hồi sinh mạnh khỏe. Tất cả những việc lạ lùng mà Chúa 
Giê-su đã thực hiện, đều do quyền năng và lòng thương xót 
của Chúa, kết hợp với lòng tin tưởng tuyệt đối của chúng ta.  

Quyền năng và lòng xót thương của Chúa thì luôn luôn 
có đó, luôn luôn sẵn sàng. Việc còn lại là lòng tin tưởng, trông 
cậy, mến yêu của mỗi chúng ta. Ba nhân đức đối thần là Tin, 
Cậy, Mến liên kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau. 
Đã tin thì đặt trọn niềm hy vọng, thì bền vững lòng cậy trông, 
và nhất là yêu mến Chúa trên mọi sự yêu mến. Nói Tin Chúa, 
mà còn cậy sức mình, còn yêu sự đời này hơn yêu Chúa, thì rõ 
là đức tin ấy chưa phải là toàn hảo, chưa phải là tuyệt đối. 

Trong cuộc đời của mỗi người, của mỗi gia đình, luôn 
có những lúc chúng ta hoàn toàn bất lực trước những cơn bệnh 
ngặt nghèo, những khổ đau tâm hồn thể xác, những thử thách 
quá sức chịu đựng… Nhưng, thiết tưởng, đó là điều hẳn nhiên, 
và còn là thánh ý Chúa. Gọi là Thánh Ý bởi không có gì ngoài 
thánh ý, bởi không có gì mà Chúa không thấu hiểu. Hạnh phúc 
của chúng ta không phải là không đau khổ, nhưng hạnh phúc 
là tín thác trong khi đau khổ. Chúa muốn chúng ta tin cậy mến 
Chúa tuyệt đối, để những đau khổ dĩ nhiên trong cuộc sống 
sinh lão bệnh và ắt tử kia, trở thành phần đóng góp quý giá của 
chúng ta trong phép lạ vĩ đại, đó là sự sống lại vĩnh cửu trong 
Nước Chúa. Ước gì các gia đình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, 
để tình yêu thăng hoa, hạnh phúc vĩ đại nhờ đau khổ lớn lao. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin rằng Chúa đang luôn 
ban điều tốt đẹp nhất cho ai tin cậy mến Chúa hết lòng. Amen. 
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03/2 THỨ TƯ TUẦN 4 TN  
Hr 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6 

QUÀ TẶNG QUÝ GIÁ CỦA NGƯỜI NGHÈO 
 “Không một tiên tri nào được vinh dự ở quê hương”. 

Chúa Giê-su trở về Nagiareth, nơi ngài đã sống một 
thời ấu thơ đơn sơ, một tuổi trẻ hồn nhiên trong gia đình Giuse 
Maria thuộc thành phần đủ ăn đủ sống, chẳng có gì nổi trội. 
Bởi thế, khi Người cất lời giảng về Nước Chúa, mọi người 
kinh ngạc, nhưng lòng họ ngờ vực, vì họ đã quá rõ nhân thân 
của Người. Vì thế, Người nói: “Không một tiên tri nào mà 
không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. 

Cũng có người xác nhận rằng “Một người làm quan, cả 
họ được nhờ”, nhưng cũng không thiếu người đâm ra ganh tỵ 
với người họ hàng mình, nhất là khi người thành công lại xuất 
thân từ giai cấp thấp kém.  Cũng không thiếu những đứa con, 
khi đã thành tài, lại xem thường cha mẹ, mắc cỡ vì cha mẹ 
mình ít học, bần hàn khốn khổ. Bởi, thời nào cũng thế, con 
người ta vẫn tỏ vẻ quý chuộng, kính nể những người có chức 
có quyền, sang trọng, giàu có, tài năng, và dành cho những kẻ 
thấp bé cái nhìn khinh bỉ, xem thường, và có cả những cách 
hành xử tồi tệ. Và đến nay, trào lưu vật chất cuốn hút không ít 
người trẻ xem vật chất là thần tượng, và xem nhẹ những giá trị 
thiêng liêng, những giá trị tinh thần vốn quý giá ngàn đời như 
tình gia đình, tình bạn, tình yêu, nhân cách, sự công chính… 

Với Thiên Chúa, thì không có chuyện phân biệt đối xử. 
Chính Chúa Giê-su đã chọn cái nhỏ nhất, để thực hiện điều vĩ 
đại của Thiên Chúa. Các gia đình nên nhớ: có những người 
nghèo hơn, ít vốn học hơn, ít tài năng hơn, những họ vẫn luôn 
có thể có một quà tặng quý giá dành cho chúng ta: Quà tặng 
quý giá của người nghèo tiền bạc, có khi là một tình yêu giàu 
có. Đừng xem thường người có lòng nghèo khó, bé nhỏ. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra chân dung tình 
yêu của Chúa nơi những người, những điều bé nhỏ. Amen. 
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04/2 THỨ NĂM TUẦN 4 TN  
Hr 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13 

LIÊN KẾT VỚI NHAU SỐNG ĐỜI CHỨNG NHÂN 
“Người bắt đầu sai các ông đi”. 

Chúa Giê-su gọi, chọn 12 tông đồ và họ đã ở lại với 
Người để được huấn luyện. Hôm nay, Người sai họ ra đi loan 
báo Tin Mừng với lời căn dặn: đi từng hai người một, không 
mang bánh, không mang tiền theo, chỉ mang dép, mang gậy… 
Ra đi, là đến và ở lại nơi mình đến, cùng sống với con người 
nơi mình đến để làm chứng cho họ về niềm vui của Tin Mừng. 

Chúa cũng đang sai chúng ta đi và dẫn chúng ta đến địa 
chỉ Người muốn chúng ta đến. Người muốn chúng ta đừng quá 
bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng hãy đặc biệt sống đức 
tin cậy mến Chúa, sống với Lời Chúa, với ân sủng các bí tích, 
và nhất là sống quảng đại trải lòng ra với mọi người. 

Chúa muốn chúng ta liên kết với nhau để sống và làm 
chứng đức tin mình đã lãnh nhận. Vì thế, xin đừng ai tự mình 
xé lẻ, rồi sống và làm việc theo cách riêng của mình. Vợ chồng 
liên kết với nhau, các gia đình liên kết với nhau, các bạn trẻ 
tân tòng, đã từng học chung các lớp giáo lý, hãy liên kết với 
nhau để giúp nhau sống ân sủng các bí tích, sống ân sủng bí 
tích hôn phối, sống niềm vui hạnh phúc gia đình có Lời Chúa 
là kim chỉ nam, sống niềm vui hạnh phúc của Tin Mừng. 

Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng do sự sắp xếp của Chúa 
Thánh Thần và có tác động của Chúa Thánh Thần. Vì thế, 
chúng ta không được phép làm cho bất kỳ cuộc gặp gỡ nào xấu 
đi, nhưng phải đạt được ý nghĩa cứu rỗi mà Thiên Chúa mong 
muốn. Ước gì tất cả chúng ta, tất cả các gia đình trẻ biết trân 
quý những gặp gỡ trong cuộc sống chung từ gia đình đến xã 
hội, để biến những gặp gỡ ấy thành cơ hội nên thánh cho mình 
và nên ơn cứu rỗi cho mọi người.  

Lạy Chúa, tất cả chúng con cũng đã được sai đi, xin 
giúp chúng con liên kết với nhau, yêu Chúa, yêu người. Amen.  
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05/2 THỨ SÁU TUẦN 4 TN  
Hr 13,1-8; Mc 6,14-29. Thánh Agata 
CANH TÂN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH NÊN THÁNH THIỆN 
“Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. 

Herode, đồng thuận với người đồng phạm tội ngoại tình 
là bà Herodia, đã ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả, vì Ngài đã 
lên tiếng phản đối, và góp ý sửa sai ông. Tội ác ấy vẫn cứ ám 
ảnh Herode, đến nỗi, khi Chúa Giê-su rao giảng, ông lại nghĩ 
rằng vong hồn của Gioan Tẩy Giả đang sống lại.  

Thời nay, chủ thuyết duy vật đang cổ xúy “con người” 
sống “nửa cái con” nhiều hơn “nửa cái người”, nên chuyện 
dâm ô, ngoại tình gần như nhan nhãn, làm đổ vỡ các gia đình, 
gây nên bao điều bất ổn, bất hạnh trong xã hội.  

Từ tội ác nhỏ, có thể dẫn đến tội ác lớn hơn. Chúa 
muốn chúng ta hãy canh phòng cẩn mật những cám dỗ danh 
lợi dục, và hãy sửa sai, canh tân nên con người hoàn thiện, để 
xứng với nhân phẩm con cái của Thiên Chúa, và để xây dựng 
gia đình nên thánh thiện, bình an, và hạnh phúc trong Chúa. 

Ước gì mỗi chúng ta, các gia đình hãy nghe lại lời 
khuyên dạy của Thánh Phao-lô, trong thư gửi Do Thái: “Anh 
em thân mến, tình bác ái huynh đệ phải tồn tại trong anh em. 
Anh em đừng lãng quên việc cho khách đỗ nhà: vì khi làm như 
vậy, có kẻ không ngờ mình đã đón tiếp các thiên thần. Anh em 
hãy nhớ đến những tù nhân như chính anh em bị tù đày chung 
với họ, và hãy nhớ đến những kẻ đau khổ, vì chính anh em 
cũng đang ở trong thân xác như họ. Mọi người phải tôn trọng 
hôn nhân, hãy giữ phòng the cho tinh khiết, vì Thiên Chúa sẽ 
đoán phạt các người tà dâm và ngoại tình. Trong nếp sống, anh 
em đừng tham lam; hãy bằng lòng với những gì đang có….”  

Lạy Chúa, trước những cám dỗ danh lợi dục của thời 
đại duy vật chất này, xin cho các gia đình luôn kiên trì giữ lề 
luật Chúa, sống trong ân nghĩa Chúa, yêu thương trung tín với 
vợ chồng, và nên gương sáng đạo đức cho con cái. Amen. 
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06/2 THỨ BẢY TUẦN 4 TN T.Phaolô Miki và các bạn TĐ  
Hr 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34 

SỨ VỤ TÔNG ĐỒ TỪ GIA ĐÌNH 
“Họ như đàn chiên không người chăn”. 

Các tông đồ ra đi và trở về với niềm vui chu toàn sứ vụ 
và thành quả bội thu. Nhưng Người bảo các ông “lui vào nơi 
vắng vẻ” nghỉ ngơi đôi chút. Chúa muốn các ông lặng đi trong 
sự hiệp thông với Thiên Chúa, để kín múc ân sủng của Người, 
để Người nâng đỡ bổ sức cho các ông có thể tiếp tục hành 
trình cứu thế còn dài, còn xa, còn nhiều phong ba bảo táp.  

Quả thực, sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su không có khi 
nào dừng lại, bởi tình thương của Thiên Chúa cũng chẳng có 
phút nào ngơi. Chúa Giê-su yêu thương tất cả con người. 
Người không muốn con người lạc lỏng, bơ vơ, cô độc, mất 
phương hướng, trong cuộc sống này, trong hành trình về vĩnh 
cửu. Người yêu thương bằng tấm lòng yêu thương của mục tử 
chăm sóc đoàn chiên: “khi thấy dân chúng thật đông, Người 
động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn”.  

Chúa Giê-su muốn mỗi chúng ta, mỗi gia đình, hãy chia 
sẻ sứ vụ mục tử của Người, một sứ vụ triền miên đối với mọi 
con người trên trần gian này. Hãy mặc lấy tâm tình mục tử của 
Chúa Giê-su, và cùng Người chạnh lòng xót thương, và xuống 
tay cứu khổ, cứu nạn. Tâm tình ấy, công việc ấy, phải bắt đầu 
từ chính gia đình mình, vợ chồng con cái mình. Ước gì không 
có một thành viên nào trong gia đình cảm thấy bị bỏ rơi, lạc 
lỏng, thiếu cảm thông. Vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau. 
Cha mẹ luôn nhận được lòng hiếu kính của con cái. Con cái có 
niềm vui thuận hòa với nhau. Và nhất là, người bất hạnh, tội 
lỗi, hư thân đón nhận được lòng cảm thông, khoan dung, tha 
thứ.  Sứ vụ tông đồ của mỗi người phải bắt đầu từ gia đình.  

Lạy Chúa xin cho các gia đình luôn là địa chỉ sống 
động của một Giáo Hội thu nhỏ, một giáo hội làm việc thờ 
phượng Chúa, yêu thương nhau và loan báo Tin Mừng. Amen. 
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07/2 CHÚA NHẬT 5 MÙA THƯỜNG NIÊN. 
G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
LÀM VIỆC KÍNH MẾN CHÚA, YÊU THƯƠNG NGƯỜI 
“Người chữa nhiều người đau ốm những bệnh khác nhau”. 

Chúa ban cho chúng ta được sống trên đời để làm việc 
ca tụng Chúa, làm việc yêu thương nhau, làm việc cho vinh 
danh Chúa, làm việc vì phần rỗi của mình và của mọi người.  

Đối với Chúa, khi ta làm việc là cầu nguyện, là tạ ơn, là 
chúc tụng Thiên Chúa. Đối với con người, khi ta làm việc là tỏ 
bày tình liên đới, cùng nhau xây dựng cuộc sống trong yêu 
thương. Ngày sống ý nghĩa và đáng quý là ngày mà sự hiện 
diện của chúng ta sinh ích lợi cho chính ta, cho ít là một người, 
cho nhiều người và cho Nước Chúa. Ngay cả một người 
khuyết tật, một bệnh nhân, một người đang bị tù đày… họ 
cũng có thể làm cho ngày sống của họ trở nên hữu ích, nên ý 
nghĩa, nên lời tạ ơn, nên câu kinh nguyện.  

Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta về ngày sống ý 
nghĩa: luôn liên kết với Chúa Cha trong lời cầu nguyện, luôn 
chạnh lòng thương và xuống tay cứu giúp mọi người. Ngay 
phút giây Người bị đóng đinh chân tay vào thập giá, Người 
cũng luôn nhớ đến Cha và xin Cha tha thứ cho mọi người.  

Ước gì tất cả chúng ta, tất cả các gia đình, cả người 
mạnh khỏe lẫn người yếu bệnh đều nhớ đến công việc thường 
ngày phải làm của chúng ta là kính mến Chúa: là luôn kết hiệp 
mật thiết với Chúa trong giờ kinh nguyện, thánh lễ, giờ làm 
việc với Chúa, có Chúa; và yêu thương người: là luôn bận tâm 
đến việc sinh ích lợi cho người, cho gia đình, cho xã hội, và 
nhất là cho vinh danh Chúa, cho Nước Chúa. Đừng lười lĩnh 
mà lãng phí thời gian vào các việc hư thân, vô bổ và tự mình 
đánh mất giá trị sự hiện hữu quý giá Chúa đã ban. Việc gì 
chẳng sinh ích lợi cho ai, thì quyết tâm bỏ đi, không tiếp tục.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình chúng con biết làm 
việc kính mến Chúa và yêu thương người suốt đời. Amen. 
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08/2 THỨ HAI TUẦN 5 TN  
St 1,1-19; Mc 6,53-56 

CHẠM TỚI CHÚA GIÊ-SU 
“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.. 

Cuộc sống con người luôn là bất an, bất hạnh, do tội lỗi, 
bệnh tật, già yếu, và ắt tử. Chúa Giê-su xuống thế, làm người 
thế, mang thân phận người thế và sống giữa, sống với, sống vì, 
sống cho mọi người thế được phúc bình an. Người là dung 
mạo lòng thương xót, là ân phúc cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, 
cùng với quyền năng và tình yêu của Chúa Thánh Thần, Người 
đã tự hiến mình để cứu chuộc nhân loại.  

Đây phải là xác tín của mỗi tín hữu, của mỗi gia đình, 
để nhờ xác tín ấy, chúng ta luôn đặt niềm hy vọng cậy trông 
vào đúng địa chỉ là Chúa Giê-su trong suốt cuộc đời, cả lúc 
bình an vô sự, cả hồi bi thương tan nát.  

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa Giê-su 
đã bắt đầu cuộc tế hiến cứu chuộc của Người, bằng việc tất tả 
thực hiện những sự lành cho thiên hạ, cho những ai chạm tới 
Lời Người, chạm gấu áo người với lòng tin tưởng, hoặc để 
người chạm tay xuống trên thân mình với lòng tín thác.  

Một cái khẽ chạm vào gấu áo Người. Bàn tay Người 
khẽ chạm trên quan tài người thanh niên đã chết. Bàn tay 
Người nắm lấy em bé đã chết. Ngón tay người khẽ chạm vào 
đôi mắt người mù…Tất cả đều được chữa lành, được sống.  
Gia kêu, Levi, các ngư phủ chạm tới Lời Người. Những người 
đòi ném đá người đàn bà tội lỗi, cũng đã chạm tới Lời 
Người… và tất cả đã được biến đổi nên tông đồ, nên bình an… 

Chúa Giê-su khao khát các gia đình chạm tới Lời Chúa, 
lắng nghe và thực hiện. Chạm tới Thánh Thể Chúa, để sống, 
để yêu người và để bẻ tấm bánh mình ra như Chúa đã sẻ chia.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chạm tới Chúa Giê-su 
để được bình an hạnh phúc đích thực, thứ bình an hạnh phúc 
không có nơi thế giới vật chất phù vân chóng vánh này. Amen.  
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09/2 THỨ BA TUẦN 5 TN  
St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13 

SỐNG CHU TOÀN LỀ LUẬT CHÚA 
“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm 
giữ tập tục phàm nhân”. 

Giới răn hay luật pháp của Thiên Chúa là ý định khôn 
ngoan thánh thiện của Thiên Chúa dành cho con người, qua 
miệng các tiên tri, và nhất là qua Lời rao giảng của Chúa Giê-
su, Con Một của Thiên Chúa. Còn luật pháp của xã hội loài 
người là do con người lập ra. Có luật pháp bảo vệ quyền lợi 
của dân. Có luật pháp bảo vệ quyền lợi của một đảng phái 
chính trị, hay một nhóm lợi ích. Cái gì của con người lập ra, 
thì nó cũng giới hạn, bé nhỏ, chưa hoàn hảo như con người 
vậy. Còn cái gì Thiên Chúa thiết lập thì chí thánh, chí thiện, 
toàn bích, toàn hảo như Thiên Chúa.  

Thế nhưng, vì con người vốn kiêu căng, nên tự cho 
mình là hoàn hảo, và xem thường lề luật của Thiên Chúa, hoặc 
còn tồi tệ hơn, có xã hội lại đặt ra những lề luật dành cho 
Thiên Chúa, hoặc xúc phạm Thiên Chúa cách trắng trợn, loại 
trừ Thiên Chúa khỏi xã hội loài người cách tàn bạo. 

Các biệt phái và ký lục, tự cho mình là thông luật, nên 
muốn Chúa Giê-su và các môn đệ của Người phải giữ tập tục 
của cha ông. Chúa Giê-su cho thấy cái giới hạn, cái chưa hoàn 
hảo của luật con người lập ra: đó là, việc giữ luật mang nặng 
tính hình thức bên ngoài. Rửa tay, theo tập tục, cũng chỉ là giữ 
cái sạch bên ngoài. Luật của Chúa mời gọi chúng ta giữ cái 
sạch bên trong của tâm hồn. Cũng vậy, Lời Chúa Giê-su làm 
đảo lộn nhiều luật xã hội khác, cũng chỉ vì muốn bảo đảm cho 
con dân Thiên Chúa được hạnh phúc đích thực.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết phân biệt thế nào là 
luật đời và luật Chúa, quyết tâm không đối xử với nhau theo 
kiểu luật đời, nhưng sống chu toàn lề luật Chúa, để bảo đảm 
được bình an, hạnh phúc gia đình đến muôn thu. Amen. 
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10/2 THỨ TƯ TUẦN 5 TN  
St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23 

SỐNG THÀNH THỰC VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU 
“Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người 
ta ra ô uế”. 

Tiếp bài Tin Mừng hôm qua, nhân chuyện các ký lục 
bắt bẻ Chúa Giê-su và các môn đệ Người không theo tập tục 
tiền nhân mà rửa tay trước khi ăn, Chúa Giê-su đã cho họ thấy 
cái sạch cần có tự bên trong tâm hồn, và cần phải tẩy rửa tận 
bên trong tâm hồn cho sạch những ô uế. Người nói: “bên 
trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại 
tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, 
lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng”. 

Quả thực, chúng ta vẫn thường đánh bóng, thường làm 
đẹp cuộc sống mình bằng những vẻ bề ngoài, như trang sức, 
thẩm mỹ, và cả những dáng đứng, dáng đi lời ăn tiếng nói rất 
đẹp. Không ai dám biết trong lòng chúng ta thế nào. Nhưng, 
mỗi người cần biết: Thiên Chúa thấu suốt tâm can. 

 Vậy thì, người có lòng tôn sợ Thiên Chúa là người 
sống thành thật trước mặt Chúa, và nhờ sống chân thành với 
Chúa, cũng sẽ sống chân thành với nhau trong gia đình. Người 
sống dối với Chúa thì cũng sẽ sống dối với người mình yêu, 
bất tín với Chúa thì cũng bất trung với nhau trong gia đình. 

Xã hội ngày nay, người ta sống như đang làm những 
thước phim đạo đức xã hội, đang làm những thước phim hạnh 
phúc gia đình, những thước phim có vẻ thực đến nổi thu hút sự 
ngưỡng mộ thán phục của nhiều người… nhưng nên nhớ rằng, 
Thiên Chúa biết chúng ta đang sống dối, yêu dối. Có một 
nguyên tắc dễ nhận ra sự dối trá của người khác, đó là: người 
sống dối bao giờ cũng đòi hỏi người khác phải sống thật… 

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình sống thành 
thực với Chúa và với nhau, luôn giữ cho tâm hồn xinh đẹp tinh 
tuyền để Chúa ngự trị và là quà tặng quý giá cho nhau. Amen. 
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11/2 THỨ NĂM TUẦN 5 TN  
St 2,18-25; Mc 7, 24-30 

CHỮ NHẪN TRONG TÌNH YÊU 
“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh 
rơi của con cái”. 

Có một người phụ nữ dân ngoại, dòng giống 
Syrôphênixi, nghe tin Chúa Giê-su ngang qua làng mình, đã 
đến sụp lạy Người và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. 
Chúa Giê-su thử thách bà:: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì 
không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Từ “con 
chó” hay “chó con” bấy giờ, người Do Thái dùng để chỉ dân 
ngoại. Không phải tranh luận với Chúa Giê-su, nhưng bà tỏ 
cho biết lòng tin của bà đối với Chúa, và lòng kiên trì nài xin 
vì yêu con bà, bà nói: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó 
con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. 

 Tin Mừng cho thấy khi người ta yêu, người ta có thể 
kiên trì nhẫn nhịn tất cả, đặc biệt là đức tính kiên nhẫn nơi 
người phụ nữ. Chúa dựng nên người phụ nữ uyển chuyển mềm 
mại là để có thể chịu đựng tất cả lịch sử của gia đình. Mẹ 
Maria chịu đựng lịch sử của nhân loại. Những người vợ chịu 
đựng lịch sử của người chồng. Những người mẹ chịu đựng lịch 
sử của gia đình. Tất cả chỉ vì yêu gia đình như Chúa đã yêu. 

Chữ nhẫn trong tình yêu hôn nhân, là hoa trái của một 
tình yêu thánh thiện. Ước gì, những người làm chồng, làm cha, 
hãy nhận ra chữ kiên nhẫn, nhẫn nhịn, nhẫn nhục của người 
làm vợ, làm mẹ, để mà trân quý, để mà cảm ơn và xin lỗi, và 
nhất là để nhận ra hiện thân của Đức Giê-su kiên nhẫn vì yêu 
đang đồng hành với mình trong cuộc đời. Ước gì các ban  nữ 
trẻ ngày nay, đừng trở nên cứng cỏi, khô cằn, nhưng hãy giữ 
được tố chất nhẫn nhục Chúa ban, mà giữ gìn tình yêu hôn 
nhân và thăng hoa hạnh phúc gia đình trước hiểm họa đổ vỡ.  

Lạy Chúa, xin cho các đôi vợ chồng luôn kiên trì tin 
tưởng vào Chúa và kiên nhẫn yêu nhau, yêu gia đình. Amen. 
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11/2 ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC  
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25  

LỜI CHÚA CHỮA LÀNH MỌI THƯƠNG TÍCH 
"Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu". 

Trong tiệc cưới ở Ca-na, Mẹ Maria đã biểu lộ sự nhạy 
cảm rất nhân bản và cũng rất thánh thiện khi thấy chủ tiệc hết 
rượu. Rượu làm cho phấn khởi lòng người, để người vui, để 
người chia sẻ niềm vui hiệp nhất cho nhau. Mẹ bảo với các gia 
nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.  

Cũng vậy, các gia đình không thể thiếu rượu tình, rượu 
nghĩa, rượu niềm vui và hạnh phúc. Nhưng trong cuộc sống 
chung dài ngày, không thể tránh khỏi chuyện có những ngày 
rượu tình phai lạt đi, rượu niềm vui hạnh phúc khốc khô, cạn 
kiệt. Hãy nhớ lời Mẹ Maria căn dặn: “Người bảo gì, các anh 
cứ việc làm theo”. Hãy nhờ Lời Chúa để có thêm loại rượu 
mới, rượu ngon, rượu lành cho đời sống gia đình tiếp tục có 
niềm vui, hạnh phúc. Lúc hết rượu, hãy dùng loại rượu thật là 
Lời Chúa. Đừng tìm loại rượu giả nơi trần gian.  

Hôm nay lễ Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, nơi Mẹ đã 
chuyển cầu lời khấn nguyện của vô số bệnh nhân. Đức Thánh 
cha kết luận Sứ điệp gửi toàn thể nhân loại ngày quốc tế Bệnh 
Nhân lần thứ 29, hôm nay, rằng: “Anh chị em thân mến, giới 
răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ cũng 
tìm được thể hiện cụ thể trong tương quan với các bệnh nhân. 
Hễ xã hội càng biết chăm sóc các phần tử mong manh và đau 
khổ của mình và biết thực hiện với một hiệu năng nhờ tình 
huynh đệ linh hoạt, thì càng nhân bản hơn.”  

Lạy Chúa, xin cho tất cả các gia đình luôn quan tâm đến 
những thiếu sót, khuyết điểm, tính hư nết xấu, bệnh tật thể lý, 
tinh thần và tâm linh của người nhà, của mọi người…, luôn 
khẩn cầu với Mẹ Maria, luôn giúp nhau thực hành Lời Chúa 
dạy qua giới răn yêu thương, để mỗi người là bàn tay yêu 
thương của Chúa Giê-su chữa lành mọi thương tích. Amen. 
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12/2 THỨ SÁU TUẦN 5 TN  
St 3,1-8; Mc 7,31-37 

BỆNH CÂM CỦA NGƯỜI NÓI ĐƯỢC… 
“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. 

Bệnh câm, điếc làm cho con người ta đau khổ, vì mất đi 
khả năng chia sẻ nhờ nói ra, nhờ tỏ bày; mất đi khả năng thấu 
hiểu cảm thông, nhờ nghe điều người khác nói. Chúa Giê-su 
đã chữa lành cho những kẻ câm, những người điếc, và cho cả 
những người vừa câm vừa điếc thể lý, nhưng qua đó, Người 
cũng muốn nhắc chúng ta về bệnh câm điếc tâm linh. 

Quả thực, “nếu chúng ta không ca tụng Thiên Chúa thì 
đá kia cũng la lên” (Lc 19,40). Vâng, bổn phận của chúng ta là 
phải ca tụng Thiên Chúa và lắng nghe thánh chỉ của Người. 
Nhưng, người đã không dùng khả năng nói Chúa ban, để ca 
tụng Người, lại còn dùng miệng lưỡi này mà bôi nhọ danh 
thánh Chúa, thì không phải là người câm đó sao? Cũng vậy, tai 
để nghe, lại không nghe Lời Chúa dạy, để tin cậy mến Chúa, 
lại nghe lời bà thấy bói mà tin lấy tin để, thì không phải là 
người đang điếc đó sao? 

Cũng thế, còn có thứ bệnh câm điếc trong nhà mình, đó 
là bệnh câm của người nói được, bệnh điếc của người nghe 
được. Bởi không thiếu những con người không biết chia sẻ cho 
nhau câu ngọt bùi, chẳng biết nghe nhau niềm tâm sự, không 
chịu cảm thông và thấu hiểu nhau. Họ cứ lẳng lặng nhìn nhau 
bằng đôi mắt lạnh lùng, hoặc có khi còn bằng đôi mắt mang 
hình viên đạn bực bội, căm thù làm cho không khí gia đình 
ngột ngạt, khó thở, ngày này qua ngày khác.  

Không nói được gì với Chúa, chẳng muốn nghe Lời 
Chúa nói, thì bình an sao được? Không nói với nhau, không 
nghe nhau, là còn chất chứa trong lòng bao ngờ vực, nghi kỵ, 
bất tín, vô cảm, thì làm sao gọi được là gia đình hạnh phúc.  

Lạy Chúa xin chữa bệnh câm điếc tâm linh trong các 
gia đình, để mọi người yêu Chúa và yêu nhau. Amen. 



 18 

12/2 LỄ TẤT NIÊN     
1Cr 1,3-9; Lc 1, 39-55 

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN 
“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. 

Mẹ Maria cất tiếng ca tụng Chúa: “Linh hồn tôi ngợi 
khen Chúa, và thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa 
đấng cứu độ tôi”. Lời kinh Magnificat là lời tạ ơn mà Mẹ 
Maria dâng lên Thiên Chúa Cha. Tạ ơn vì hồng ân cho Mẹ, tạ 
ơn vì hồng ân cho những người nghèo hèn khiêm hạ như Mẹ, 
tạ ơn vì hồng ân cho cả dân riêng Thiên Chúa và cho cả chúng 
ta, hậu duệ trong gia đình Thiên Chúa, nhờ Máu Chúa Ki-tô, 
Con Mẹ, và còn tạ ơn cho cả nhân loại này. 

Một năm sắp qua đi, chúng ta cũng hãy mặc lấy tâm 
tình khiêm hạ như Mẹ để nhận ra tất cả là hồng ân Chúa ban, 
và để cất lên lời ca tụng tri ân Thiên Chúa. Có khiêm nhượng 
mới có tin tưởng, cậy trông, yêu mến. Tin tưởng Thiên Chúa 
quyền năng và thương xót luôn đoái đến, dẫu thân phận chúng 
ta mọn hèn. Người là Thiên Chúa luôn quan phòng cho con cái 
Người, và luôn thi ân giáng phúc cho chúng ta mọi điều tốt 
nhất theo thượng trí khôn ngoan của Người. Khi đã tin thì đặt 
trọn niềm hy vọng vào Chúa và yêu mến Người trên hết mọi 
sự thế gian này. Có khiêm nhượng, mới nhận ra hồng ân. …Có 
khiêm nhượng mới dám cất lên lời ca tụng, tri ân Chúa. 

Đừng theo cách nhìn của chúng ta, mà định hình thế 
nào là thành công hay thất bại, nhưng hãy xác tín tất cả mọi 
biến cố đi qua trong một năm đời của mỗi người, của mỗi gia 
đình đều không ngoài Thánh ý Chúa, và đều trở nên quà tặng 
hồng ân quý giá cho chúng ta. Thành công, hay hồng ân của 
chúng ta không phải là Thiên Chúa đã làm theo ý chúng ta, 
nhưng là: chúng ta đã làm theo ý Chúa. Lời tạ lỗi khi chưa 
vâng thánh ý, cũng là lời tri ân và quyết tâm cho năm mới vậy.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra sự hiện diện và 
hồng ân Chúa trong thời gian, để tạ ơn, tạ lỗi với Chúa. Amen.  
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12/2 LỄ TẤT NIÊN     
1Cr 1,3-9; Lc 17,11-19 

TẠ LỖI VÀ TẠ ƠN CHÚA 
“Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn 
Người”. 

Mười người được chữa lành bệnh phong cùi, nhưng chỉ 
có một người ngoại trở lại sấp mình tạ ơn Chúa Giê-su. Ước 
gì, câu chuyện Tin Mừng hôm nay, trong lễ tất niên này, sẽ 
thức tỉnh mỗi tâm hồn chúng ta về việc phải luôn luôn tạ lỗi và 
tạ ơn Chúa, vì chính chúng ta, đã được thứ tha, chữa lành, 
được cứu sống, được ơn sống đời đời trong Nước Chúa. 

Việc trước tiên, hãy xin lỗi Chúa, vì qua bí tích Rửa 
Tội, chúng ta đã đón nhận hồng ân lớn lao là Đức Tin, thế mà, 
chúng ta vẫn ơ hờ hay lãng quên hồng ân làm người, quên 
hồng ân được làm con Chúa, quên sống cách sống của con cái 
Thiên Chúa, lại sống theo cách của người hoàn toàn thuộc về 
thế gian với bao khát vọng phàm tục hư hèn. Có phải 365 ngày 
đi qua, là bấy nhiêu ngày ước mơ danh lợi dục? Thử hỏi lòng 
mình, tôi ơi, được mấy lúc tôi mơ ước Chúa là hạnh phúc đời 
tôi? Nếu Chúa ra tay trừng phạt quân phản phúc, thì có còn tôi 
trên đất này nữa chăng. Nhưng rồi Chúa chẳng nói chẳng 
năng, cứ làm thinh cho tôi mùa xuân mới! Tôi ơi! Hãy quỳ gối, 
hãy cúi đầu xin lỗi, chân thành sám hối và nói tiếng tạ ơn. 

Vâng, hãy tạ ơn Chúa, vì hồng ân tha thứ, vì hồng ân 
chờ đợi. Chúa đang tha thứ cho chúng ta tội vô ơn. Chúa đang 
chờ đợi ta quay về với Chúa, để lại thuộc về Chúa, để ký thác 
đời mình trong tay Chúa và để được bình an hạnh phúc. Tạ ơn 
Chúa vì không chỉ Chúa chẳng nhớ đến tội của ta, chỉ nhớ đến 
ta, mà Chúa còn ban cho  mỗi người, mỗi nhà vô vàn ân sủng, 
phần xác phần hồn. Tội vô ơn là tội nặng nề đáng phạt. 

Lạy Chúa, xin cho mỗi người mỗi nhà khiêm nhượng 
nhận ra tất cả là hồng ân của Chúa, và chân thành tạ lỗi và tạ 
ơn Chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.  
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12/2 Lễ GIAO THỪA:  
Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10  

THUỘC TRỌN VỀ CHÚA TRONG NĂM MỚI 
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó…” 

Phút giao thừa linh thiêng không vì tiếng pháo nổ vang 
trời, hay muôn vạn sắc hoa màu rực rỡ trên không trung, cũng 
chẳng phải vì khoảng thinh lặng kỳ bí của đất trời, nhưng có 
thể nói là phút đợi chờ trọng thể của một phiên thời gian đang 
xoay vòng cũ, mới. Vạn vật, con người đang dừng lại tất cả 
những gì của hôm qua, để chuẩn bị cho một khởi đầu mới của 
hôm nay, của một phiên thời gian 365 ngày thay tên đổi họ. 
Hết Tý, rồi Sửu, Hết 2020 rồi 2021.  

Lời Chúa phút giao thời cũng trở lại một phiên long 
trọng công bố Hiến Chương Nước Trời cho tất cả chúng ta. 
Đừng nghĩ là chuyện bình thường rằng năm nào rỗi cũng ngày, 
cũng tháng, cũng năm, cũng Hiến Chương Nước Trời, nhưng 
hãy đón nhận phiên thời gian mới với niềm vui Lời Chúa 
muôn đời bất biến, ngàn thu chẳng đổi thay. 

Thời gian có qua đi, nhưng Lời Chúa phán mãi bất di, 
bất dịch. Thời gian có cũ, có mới, nhưng Lời Chúa vẫn mới 
ngàn đời. Hãy làm mới lại tâm hồn, để đón nhận và sống sao 
cho Lời Chúa thực sự biến chúng ta thành con người mới, con 
người của Nước Thiên Chúa và sự công chính Người. 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước 
Trời là của họ”. Tinh thần nghèo khó được hiểu là không để 
lòng mình bám víu, lệ thuộc của cải vật chất thế gian phù vân 
chóng vánh, nhưng đặt trọn đời mình vào bàn tay quan phòng 
của Chúa. Cũng thì khát khao thánh thiện ấy của Thiên Chúa, 
cũng thì bao năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ chúng ta đã 
thực hiện toàn hảo.  

Lạy Chúa,  phút này đây,  xin cho mỗi người, mỗi nhà, 
chúng con quyết tâm thuộc trọn về Chúa trong phiên thời gian 
mới 365 ngày đang mở ra với bao hồng ân. Amen. 
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12/2 Lễ GIAO THỪA:  
Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 7,7-11 

TIN, CẬY, MẾN – XIN, TÌM, GÕ 
“Ai xin thì sẽ được….”. 

“Hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ cửa thì 
sẽ mở cho”. Đó là món quà quý giá mà Chúa Giê-su tặng ban 
cho mỗi người, mỗi nhà chúng ta ngay trong phút giao thừa 
này, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, thời khắc thay 
đổi  con người cũ, thành con người mới, nhờ ân sủng Chúa. 

Quà tặng quý giá vì Lời Chúa Giê-su cho chúng ta biết 
tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa luôn sẵn sàng 
tuôn đổ xuống trên chúng ta. Chúa muốn chúng ta hãy Tin 
tưởng mà cầu xin Người, hãy vững lòng trông cậy mà tìm 
kiếm thánh ý của Người, và hãy yêu mến Người trên hết mọi 
sự mà gõ cửa lòng xót thương của Người. Xin, Tìm, Gõ luôn 
kết hiệp với ba nhân đức đối thần là Tin, Cậy, Mến. Xin mà 
không tin, như xin cầu may, thì làm sao được? Xin mà xin 
theo ý mình, là dấu cho biết chưa đủ tin vào quyền năng và 
thượng trí khôn ngoan của Chúa, thì làm sao cho được. Tìm 
mà không vững lòng cậy trông, không đặt niềm hy vọng tuyệt 
đối vào Người, thì cũng là cách tìm “được chăng hay chớ”, thì 
làm sao tìm cho ra? Gõ cửa mà không vì yêu mến thì như đứa 
con yêu sách cha mình phải mở, thì làm sao mà mở cho được? 

Năm mới đang mở ra cho chúng ta một vận hội mới, 
không phải vận hội để làm giàu, không phải vận hội để gặp 
may mắn, để vinh hoa thịnh đạt, khang an, nhưng là vận hội 
mới quý giá để chúng ta đặt lại niềm Tin, Cậy, Mến vào Thiên 
Chúa, địa chỉ chính xác để chúng ta giàu có điều công chính, 
giàu có bình an, giàu có hạnh phúc, giàu có đúng sự giàu có 
vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa hôm nay và mai sau.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tin cậy mến Chúa, 
chân thành xin, vững lòng tìm, và hồn nhiên gõ cửa lòng xót 
thương của Chúa, để gia đình bình an, hạnh phúc. Amen.  
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13/2 MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 
St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34 

ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN TRONG NĂM MỚI 
“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. 

Thánh vịnh 36 viết: “Bạn hãy ký thác đường đời cho 
Chúa. Cứ tin tưởng Chúa và làm điều thiện, bạn sẽ được ở 
trong đất nước và sống yên hàn. Hãy chọn lấy Chúa làm niềm 
vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí thỏa lòng”. Chúa Giê-
su nói: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và 
sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm 
cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. 

Thông điệp ngày đầu năm mới gửi đến tất cả chúng ta 
là hãy đặt cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng của Thiên 
Chúa, là Cha uy quyền và xót thương. Người luôn thấu suốt 
tâm tư của từng con người và hết mọi người. Người nhìn thấy, 
thương yêu, lo liệu, và ban phát cho tất cả chúng ta để có một 
cuộc sống thiện hảo. Nhưng, chỉ khi nào chúng ta tách được 
mình ra khỏi những cuốn hút của cuộc sống ngắn hạn, không 
để nặng lòng với những nhu cầu vật chất thế gian, thì chúng ta 
mới có thể đặt trọn niềm tin cậy mến vào Chúa, mới chọn lấy 
Chúa làm niềm vui, và mới có thể tìm kiếm Nước Thiên Chúa 
và sự công chính của Người. 

Thực tế, con người quá lo lắng không chỉ chuyện đủ 
cơm áo gạo tiền, mà còn lo sao cho khá lên bằng người, cho 
giàu có hơn người, cho được thụ hưởng, thỏa mãn cuộc sống ở 
đời này. Và khi để lòng yêu sự thế gian này nhiều hơn yêu 
Chúa, con người đau khổ nhiều vì không bao giờ được thỏa 
mãn. Lời Chúa hôm nay đang đánh thức sự mê muội dại dột 
của con người, để con người tìm được an bình, hạnh phúc đích 
thực, chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi, chỉ khi nào hoàn toàn ký 
thác đường đời của mình cho Chúa mà thôi.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa trên hết 
mọi sự, và yêu thương nhau, để được bình an năm mới. Amen. 
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13/2 THỨ BẢY TUẦN 5 TN  
St 3,9-24; Mc 8,1-10 

SẺ CHIA SỰ SỐNG CHO NHAU 
“Họ ăn no nê”. 

Sau khi con người phạm tội, sách Sáng Thế nói rằng: 
Con người phải làm lụng vất vả, phải cày xới đất nơi mình 
phát xuất ra, mới kiếm có cái ăn. Và cứ thế, cho đến hôm nay, 
con người cứ mãi phải lo toan chuyện kiếm cho có cái ăn để 
sống phần xác. Không ai không có nhu cầu ăn để sống. 

Chúa Giê-su hẳn thấu hiểu nhu cầu chính đáng ấy của 
con người, vì thế, khi đoàn người theo Chúa để nghe người 
giảng dạy, đã đến bữa phải ăn mà không có gì để ăn, Người 
bảo các môn đệ phải lo cho họ ăn. Trong đám người, chỉ có 
một em bé mang theo bên mình năm chiếc bánh và hai con cá 
nhỏ, và em bằng lòng trao cho các môn đệ. Chúa Giê-su đã 
làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, cho đủ bốn ngàn người ăn no. 

Lời Chúa qua phép lạ Chúa Giê-su làm, mời gọi chúng 
ta chiêm ngắm vẻ đẹp của sự sẻ chia. Nếu em bé kia không 
bằng lòng sẻ chia phần ăn rất nhỏ của mình, thì chắc gì đã có 
phép lạ bánh hóa ra nhiều. Cũng thế, nếu Chúa Giê-su không 
bằng lòng vâng phục Chúa Cha, mà trao nộp thân mình nên 
tấm bánh Thánh Thể bẻ ra cho muôn người, thì làm sao có của 
ăn nuôi sống phần linh hồn con người chúng ta. 

Phép lạ bánh hóa ra nhiều đang diễn ra hằng ngày trong 
các gia đình chúng ta. Cha mẹ bằng lòng hy sinh cuộc sống 
mình cho con cái từ thanh xuân đến tàn tạ. Anh chị em chia sẻ 
cơm bánh tình yêu thương cho nhau. Các gia đình biết sẻ chia 
sự sống đời này cho mọi người để làm nên cuộc sống chung 
bình an hạnh phúc. Không ai phải chết vì đói, chỉ có người 
chết vì không được sẻ chia. Sẻ chia sự sống cho nhau, theo 
gương Chúa Giê-su, là sống mầu nhiệm Thánh Thể giữa đời.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình được bình an, hạnh 
phúc, nhờ biết bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi nhau. Amen.  
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14/2 MỒNG 2 TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ 
CHA MẸ. Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mc 7,1-2. 5-13a  

THẢO KÍNH CHA MẸ 
“Hãy thảo kính cha mẹ”. 

Thánh lễ kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, nhằm nhắc 
nhở chúng ta hãy thực hành điều răn thứ 4 “Hãy thảo kính cha 
mẹ”. Người Việt Nam có câu: “Công cha như núi thái sơn, 
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Truyền thống đạo 
hiếu của dân tộc Việt Nam bao đời, đáng trân trọng. 

Đáng tiếc thay, khi luật hôn nhân và gia đình của xã 
hội, đã không đủ sức bảo đảm cho tính đơn hôn, lại còn mở ra 
luật cho phép ly thân, ly dị, làm xáo trộn đời sống các gia đình. 
Hậu quả đáng kể nhất để lại cho con cái của những người ly dị 
là sự bất tín, bất phục, bất kính cha mẹ mình. Thảo nào, có 
người trẻ nói: “Con cái thời nay ít thảo kính cha mẹ hơn thời 
xưa, bởi vì cha mẹ thời nay ít chuẩn mực hơn thời xưa”.  

Thế thì điều răn thứ tư dạy “Hãy thảo kính Cha Mẹ”, 
hẳn còn nhắc nhở những người làm cha mẹ rằng: chính cha 
mẹ, phải thảo kính cha mẹ mình, phải noi gương đời sống đạo 
đức của cha mẹ, mà nêu gương đạo đức cho con cái. Chính 
người làm cha mẹ phải nêu gương các thánh nhân trong đời 
sống gia đình mà giữ luật đơn hôn, vĩnh hôn, chung thủy, giữ 
luật bác ái yêu thương và nhất là giữ lề luật của Thiên Chúa. 

Biết rằng đó là lý tưởng, thực tế đang không được như 
vậy. Nhưng, Lời Chúa vẫn mời gọi mọi người làm con hãy 
rộng lượng, quảng đại với cha mẹ mình, bởi làm con người, 
không ai tránh khỏi những lỗi lầm đáng tiếc. Vậy thì, việc thảo 
kính cha mẹ là yêu thương cha mẹ, bất chấp cha mẹ lầm lỗi; 
noi gương tốt và quyết không noi gương xấu; quảng đại tha 
thứ và luôn giúp đỡ cha mẹ; luôn cầu nguyện cho cha mẹ lúc 
còn sống cũng như khi đã qua đời!  

Lạy Chúa, xin cho các cha mẹ trẻ, biết hiếu thảo với cha 
mẹ mình, và nêu gương sáng đạo đức cho con cái. Amen. 
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14/2  CHÚA NHẬT 6 MÙA TN.  
Lv 13,1-2.45.46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.  

LẠY CHÚA, NẾU CHÚA MUỐN… 
“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. 

Bệnh phung hủi nhìn ghê tởm và dễ lây nhiễm. Thời 
Cựu ước, theo sách Lêvi, thì người mắc bệnh phung hủi phải ở 
riêng ngoài trại, để tránh lây nhiễm cộng đồng, và ai tiếp xúc 
với người phung hủi cũng được kể là kẻ nhơ uế, cần tránh né! 

Từ chuyện bệnh phung, nhớ đến cơn dịch bệnh Covid 
hoành hành khắp thế giới, hơn một năm rồi. Con người ta có 
cơ hội cảm nếm niềm đau nỗi buồn của sự cách ly, cảm nếm 
cả sự chết hàng loạt kinh hoàng, cảm nếm được luôn cả thân 
phận con người mong manh.. nay còn đó, mai còn đâu… 

Bài Tin Mừng cho biết người phung hủi dám xé hàng 
rào cách ly để tìm đến Chúa Giê-su và Chúa Giê-su cũng 
không ngần ngại, không tránh né tiếp đón anh ta. Chi tiết này 
cho thấy Chúa Giê-su luôn khát khao chạm đến nỗi đau của 
con người để mang lại cho con người cuộc sống an vui.  

Lời anh thưa với Chúa Giê-su rất chân thành, nhưng 
cũng rất tôn trọng: “Nếu Ngài muốn, xin Ngài khiến tôi nên 
sạch”. Thiết tưởng, việc xin chữa lành bệnh phong hủi là một 
nhu cầu chính đáng, để được hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ đi 
nỗi buồn đau thân phận bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử…Biết 
thế, nhưng lời cầu xin của người phung hủi lại là lời cầu xin 
chuẩn mực cho chúng ta. “Nếu Chúa muốn, xin hãy ban cho 
con điều này, hãy chữa lành con bệnh kia…”. Bởi lâu nay, khi 
cầu xin, chúng ta vẫn cầu xin vì những nhu cầu chưa thực sự 
chính đáng, mà lại tha thiết xin Chúa thực hiện theo ý mình, ít 
khi chúng ta xin Chúa thực hiện theo ý Chúa.  

Ước gì các gia đình hãy luôn cầu xin Chúa thực hiện 
điều Chúa muốn nơi gia đình mình, với lòng tín thác. 

Lạy Chúa, xin chữa lành tâm hồn tội lỗi của chúng con, 
để chúng con được giao hòa với Chúa, và với nhau. Amen.  
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15/2 MỒNG 3TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM 
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Ga 5,16-20 

KHÔNG CÓ MỘT THIÊN CHÚA NHÀN RỖI 
“Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi 
việc mình làm”. 

Chúa Giê-su nói: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm 
việc như vậy”. Lời Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta biết 
rằng: Không có một Thiên Chúa nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, 
hưởng thụ, nhưng có một Thiên Chúa luôn luôn làm việc phục 
vụ mọi con người. Không có một Thiên Chúa cố vị hùng vĩ uy 
quyền ở trên cao, nhưng có một Thiên Chúa cúi xuống, đoái 
trông xuống, bước xuống, chạm tay xuống từng thương tích 
của mỗi con người, để xoa dịu nỗi đau của toàn nhân loại.  

Thiên Chúa đang làm việc để vũ trụ này luôn luôn sinh 
động, nhịp nhàng, và mang lại bình an hạnh phúc cho con 
người. Thiên Chúa đang lắng nghe, thấu hiểu, và xuống mắt, 
xuống tay thi ân cho con người. Người đang làm tất cả các 
việc nơi Lời Chúa Giê-su, vì yêu thương con người.  

Ngày mùng ba tết, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nỗ 
lực làm việc theo gương làm việc của Thiên Chúa. Làm tất cả 
các việc vì yêu Chúa, yêu người. Làm việc vì quý chuộng sự 
sống và thời gian. Làm việc vì tạ ơn Thiên Chúa, làm việc là 
cầu nguyện. Làm việc vì tạ ơn và cộng tác với ân sủng để có 
sự sống của mình và chia sẻ cho mọi người. Làm việc vì sự 
sống đời này và đời sau. Làm việc vì tình yêu hiệp nhất. 

Đang có nhiều gia đình trẻ nỗ lực làm việc, nhưng hãy 
nhớ: Làm việc không vì của ăn hay hư nát, nhưng vì sự sống 
đời sau của mình và của gia đình mình. Chúa không ưa thích 
những người nhàn rỗi, ăn bám, lãng phí thời gian, lãng phí 
cuộc đời, sinh tội lỗi. Chúa ưa thích và chúc lành cho những ai 
làm việc vì yêu Chúa, yêu người, vì tình yêu hiệp nhất. 

Lạy Chúa, xin thánh hóa mục đích làm việc và chúc 
lành các công việc của chúng con trong năm mới này. Amen. 
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15/2 THỨ HAI TUẦN 6 TN 
St 4,1-15.25; Mc 8,11-13 

CHÚA VẪN ĐANG LÀM BIẾT BAO PHÉP LẠ 
“Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?” 

Chúa Giê-su đã làm rất nhiều phép lạ, nhưng người Do 
Thái không tin Người là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa 
uy quyền. Họ xin thấy thêm nhiều phép lạ nữa, họ mới tin.  

Không trách gì những người Do Thái thời Chúa Giê-su, 
nhưng chúng ta hãy tự trách mình. Bởi, cho đến nay, chúng ta 
vẫn còn đang cứng tin, vẫn còn thử thách Thiên Chúa, vẫn còn 
đòi Chúa phải làm phép lạ cho mình, cho nhà mình…mà 
không nhận ra mình đã nhận được biết bao ân sủng, biết bao 
phép lạ trong đời. Ai không nhận ra phép lạ, là người vô ơn. 

Có người nói ‘tôi vẫn tin và cầu nguyện đấy chứ! 
Nhưng chẳng thấy Chúa ban gì cho tôi’. Người khác nói: ‘anh 
cứ vào cái thùng phuy, và tôi lấy nắp đậy lại. Chỉ vài phút là 
anh thấy Chúa đã ban gì cho anh’. Mới hiểu ra, ngay chút 
không khí trong lành để thở, cũng đủ là một phép lạ vĩ đại của 
Thiên Chúa ban cho chúng ta. Có người xem tài năng, sức 
khỏe, thành công của mình ở đời là do tự sức mình, nhưng, khi 
con Covid xâm nhập vào mình, mới ngộ ra sức mình chẳng 
làm được gì cả, nếu không có sự phù trợ của Thiên Chúa. Có 
người không dám bỏ ra 5 ngàn, 10 ngàn để làm việc bác ái hay 
dâng cúng, lại cầu xin Chúa cho con trúng tờ vé số, con sẽ làm 
từ thiện, sẽ dâng cúng chừng này chừng kia.  

Chúa không làm phép lạ theo ý chúng ta. Bởi, ý của 
chúng ta luôn luôn là hướng hạ, là mê muội của cải trần thế hư 
nát này, còn ý Chúa, Người không muốn chúng ta hư đi.  

Các gia đình trẻ, giữa thời đại vật chất hôm nay, xin 
đừng thử thách Thiên Chúa. Hãy vững tin Người đã và đang 
làm biết bao phép lạ trong đời ta. Hãy tin tưởng và cảm tạ.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững tin rằng Chúa đã 
và đang ban muôn ân sủng quý giá cho các gia đình. Amen. 
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16/2 THỨ BA TUẦN 6 TN 
St 6,5-8.7,1-5.10; Mc 8,14-21 

MEN TỐT, MEN XẤU 
“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men 
Hêrôđê”. 

Thấy phép lạ bánh hóa nhiều, nhưng người biệt phái 
không tin, còn đòi thêm dấu lạ. Phe Herode thì chẳng bận tâm, 
vì họ chỉ mong tìm chuyện danh lợi chính trường. Vì thế, trên 
thuyền, Chúa Giê-su dặn dò các môn đệ: “Các con hãy ý tứ 
giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê” 

Men biệt phái là men kiêu căng, giả hình, dối trá, men 
đầu môi chóp lưỡi, men đóng kịch, làm phim, men đánh bóng 
cái vỏ bề ngoài, che đậy bao điều tồi tệ ở bên trong. Men 
Herode là men thèm thuồng danh lợi dục vật chất, men mê 
muội chuyện làm lớn để được cầm quyền, được phục vụ, được 
hưởng thụ. Cả men biệt phái và Herode đều là men xấu.  

Men xấu làm cho thúng bột cuộc đời này hư đi. Men tốt 
làm cho cả thúng bột cuộc đời này dậy lên bao điều tốt đẹp: 
công chính, yêu thương, an bình hạnh phúc. Chúa Giê-su 
chính là loại Men tuyệt tối hảo, tuyệt tốt lành thánh thiện mà 
Thiên Chúa đã đặt vào trong thúng bột trần gian này.  

Quả thực, nếu men biệt phái và Herode là kiêu căng, thì 
men Giê-su là khiêm nhượng. Nếu men biệt phái và Herode là 
men dối trá, ích kỷ, ganh tỵ, oán thù… thì men Giê-su là men 
chân thật, quảng đại, nhường nhịn, yêu thương. Nếu men biệt 
phái và Herode là tìm cho danh mình rạng rỡ, đất nước mình 
bành trướng, ý mình thống trị địa cầu, thì men Giê-su là làm 
cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới 
đất cũng như trên trời…và cả nhân loại này hạnh phúc. 

Lạy Chúa, các gia đình công giáo đang sống giữa xã hội 
chủ trương vật chất, cổ xúy suy tôn danh lợi dục, nguyện xin 
Chúa cho tất cả các gia đình thấm nhuần Lời Chúa và kiên trì 
thực hiện Lời Chúa dạy, nên men tốt cho cuộc đời. Amen. 
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17/2 THỨ TƯ LỄ TRO.  
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6:2; Mt 6,1-6.16-18.  

TRỞ VỀ VỚI CHÚA 
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho 
ngươi”. 

Hãy xé lòng mình cho tan nát những mê muội phù vân, 
cho hoang tàn những tham lam vật chất. Bới nếu không can 
đảm mà buông tay bỏ tất, là tự đánh mất mình trong bụi đất 
nghìn thu. Xé lòng đi, rất chân thật khiêm nhu. Đừng xé áo 
như trò đùa chay tịnh. Bởi Chúa biết tận cõi lòng sâu kín, niềm 
khát khao, lòng thành tín cậy trông… 

Mùa chay lại đến. Chúa mời gọi mỗi chúng ta khiêm 
nhượng nhận ra sự yếu đuối hèn mọn của mình, yếu đuối cái 
xác thân người như đóa phù dung sớm nở tối phai tàn héo úa, 
hèn mọn cái trí hiểu chẳng tới đâu mà có đó rồi mất đó hóa 
ngây ngô. Chúa muốn chúng ta hãy sám hối những tháng ngày 
qua rất đỗi dại khờ, cứ nắm níu cõi trần gian mà ngỡ như là 
hạnh phúc. Chúa muốn chúng ta hãy trở về nguồn bình an đích 
thực, là phó trót đời mình trong tay Chúa xót thương. Chúa 
muốn chúng ta từ nay bước xuống đường, đường Thập Tự, để 
cùng Người về quê hương vĩnh cửu. 

Mùa chay trở về. Chút tàn tro rắc trên đầu người mê 
muội, nhắc nhớ người là hạt bụi tàn vong. Bụi tro óng ánh sợi 
tơ hồng, ơn cứu chuộc cho ai hằng tin cậy, để hạt bụi người từ 
nay xinh đẹp mãi, vì Chúa thương cho sống lại hiển vinh… 

Lời Chúa muốn chúng ta hãy sám hối, thực tình, trọn 
lòng tin tưởng, cậy trông, yêu mến. Hãy cùng Chúa Giê-su tự 
hủy và tự hiến, để xác thân này được vinh hiển phục sinh. 
Nguyện ước sao cho các gia đình, biết buông bỏ tất cả phù vân 
mà trở về bên tình Chúa, để đời trần gian từ nay không tàn úa, 
nhưng luôn tưng bừng niềm vui thỏa, bình yên.  

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho các gia đình, trọn niềm tin 
cậy mến, để được hạnh phúc trong tình Chúa yêu. Amen.  
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18/2 THỨ NĂM SAU LỄ TRO                                     
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25 

HY SINH VÌ YÊU, CHẾT VÌ YÊU 
“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. 

Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ việc Người phải 
chịu khổ nạn, bị giết chết và phục sinh. Và Người mời gọi các 
ông hãy bước theo con đường của Người, con đường buông bỏ 
chính mình vì lợi ích tha nhân, con đường đau khổ vì yêu 
người, con đường hy sinh chính mình để mọi người được 
sống, sống dồi dào, và sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.  

Lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta “Ai muốn theo Ta, 
hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Chúa 
Giê-su biết rõ ai trong chúng ta cũng muốn giữ lại cái tôi của 
mình, sống riêng cho mình, nghĩ đến cái lợi phần mình. Bây 
giờ, theo Chúa, phải bỏ mình đi, để nghĩ đến tha nhân, để sống 
cho người khác. Việc từ bỏ mình, cũng chính là việc vác thập 
giá. Có dám từ bỏ mình, mới dám vác thập giá vì yêu. Không 
có tình yêu nào được phép chối từ thập giá, đau khổ, hy sinh.  

Ước gì, những người đang sống trong dời sống hôn 
nhân và gia đình nhận ra được niềm vinh dự lớn lao, đó là, 
chúng ta đang sống và đang yêu theo chuẩn mực tình yêu 
Chúa Giê-su: tình yêu từ bỏ mình, tình yêu hy sinh chính 
mình. Quả thực, ai yêu chồng, yêu vợ, yêu con, cũng phải 
đánh đổi cả mạng sống mình để cho vợ chồng con cái được an 
bình, hạnh phúc. Không thể loáng thoáng có bóng dáng của sự 
ích kỷ, của tính cá nhân, của cái riêng tư trong một gia đình, 
nếu muốn gọi mái nhà ấy là một mái ấm. Vì thế, ý niệm “hy 
sinh vì gia đình” có nghĩa là “chết đi vì gia đình” không phải 
là một ý niệm mơ hồ, nhưng là một ý niệm chủ đạo mọi nghĩ 
suy, mọi lời nói, mọi cách ứng xử, mọi việc làm… của người 
sống ý nghĩa yêu theo cách yêu của Chúa Giê-su. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ cái tôi, để luôn 
nghĩ đến nhau và hy sinh cho gia đình được hạnh phúc. Amen. 
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19/2 THỨ SÁU SAU LỄ TRO 
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15 

DỌN LÒNG CHO SẠCH, MỜI CHÚA NGỰ VÀO 
“Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”. 

Chúa Giê-su ví sự hiện diện của Người giữa trần gian 
như sự hiện diện của Tân Lang trong tiệc cưới; còn các môn đệ 
Người, những kẻ theo Người, là khách mời tham dự tiệc cưới. 
Tiệc cưới vui mừng. Khách mời được trọn niềm vui. 

Tất cả con người đều được mời dự tiệc mừng cuộc tình 
duyên vĩ đại giữa Con Thiên Chúa chí thánh chí thiện, kết 
duyên cùng con người phàm hèn tội lỗi bất xứng. Phía con 
người hẳn phải rất vui mừng vì Con Thiên Chúa không màng 
chuyện “môn đăng hộ đối”, không cầu chuyện “xứng lứa vừa 
đôi”. Người đã chấp nhận cái chênh lệch, dị biệt, khập khiểng, 
chỉ vì yêu con người, chỉ vì muốn con người được vui sống. 

Còn hơn thế nữa, mỗi Ki-tô hữu đã được tháp nhập vào 
Chúa Giê-su như một lần hôn phối, để được sống với Người 
tới nghìn thu vĩnh cửu. Thật là một mối tình tưởng kỳ dị 
nhưng kỳ diệu và vô cùng kỳ diệu. Chúng ta được vui mừng vì 
sống trong nguồn ân sủng lớn lao của Thiên Chúa, sống trong 
tình yêu vô biên và ngàn đời tín trung của Người.  

Thế nhưng, bởi lòng tham lam cõi trần đời hư ảo nhưng 
bóng loáng, mê muội vật chất chóng vánh nhưng hấp dẫn, 
thèm thuồng thứ hư nát nhưng dáng vẻ hào hoa, nên chúng ta 
đã bất tín bất trung với Thiên Chúa thủy chung, trung tín.  

Mùa chay mời gọi chúng ta hãy ăn chay tỏ lòng sám 
hối, và khát khao canh tân sửa đổi, để trở về với Chúa là tình 
yêu tuyệt đối tín trung, là nguồn chân thiện mỹ vĩnh cửu. 

Lạy Chúa, tân lang ra đi vì chúng con không đón tiếp 
hoặc xua đuổi. Xin giúp chúng con ăn chay sám hối và dọn 
lòng mình, dọn nhà mình, cho sạch nhẵn những bất chính mê 
muội. Cùng xin Chúa trở lại cuộc chung sống trong lòng, trong 
nhà chúng con, cho chúng con an bình, hạnh phúc. Amen.  
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20/2 THỨ BẢY SAU LỄ TRO 
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32 
KHIÊM NHƯỢNG NHẬN LỖI, CHÂN THÀNH XIN LỖI 
“Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ 
tội lỗi ăn năn hối cải”. 

Chúa Giê-su kêu gọi người thu thuế tên là Lê-vi (sau 
này là Matthêu) và ông đã theo Người. Ông mời Người dùng 
bữa tại nhà ông, và có những bạn đồng nghiệp của ông cũng 
tham dự. Thấy vậy, các biệt phái và luật sĩ chê trách Người 
đồng bàn với phường tội lỗi. Người nói: “Ta không đến kêu 
mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. 
 Ai dám vỗ ngực xưng mình là người công chính? Và ai 
có quyền lên án anh em mình là kẻ tội lỗi xấu xa? Chính người 
tự cho mình công chính và lên án kẻ khác tội lỗi, đã phạm tội 
kiêu căng, và còn phạm cả tội xét đoán anh em mình rồi!  

Như thế là, câu nói của Chúa Giê-su hôm nay đang 
xoáy vào những biệt phái và luật sĩ, những người tự cho mình 
là công chính, và cũng đang xoáy vào mỗi người chúng ta, 
những người vẫn thường xét người hơn là xét mình.  

Ước gì, mỗi người trong gia đình, nhất là người làm cha 
mẹ, làm vợ làm chồng, đều khiêm nhượng nhận ra mình luôn 
là người có lỗi. Đức khiêm nhượng là tiền đề của các nhân 
đức, là lối mở đi vào cuộc sống công chính, và còn là khởi 
điểm của tình hiệp nhất yêu thương. Bao lâu người làm chồng, 
kẻ làm vợ, còn tự cho mình là công chính, là đạo đức hơn, thì 
bấy lâu gia đình cứ mãi còn những lủng củng. Ai cũng phải 
khiêm nhượng nhận ra mình có tội phải sám hối, có lỗi phải 
sửa đổi, mới mong có một cuộc sống chung toàn thiện. Có 
người nói: khiêm nhượng nhận lỗi và chân thành xin lỗi là chìa 
khóa hạnh phúc của các gia đình, là nền tảng đời sống đạo.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con khiêm nhượng nhận lỗi 
và chân thành xin lỗi, để được Chúa thương, để hoàn thiện, và 
để làm mới tình yêu hôn nhân, gia đình. Amen.  



 33 

21/2 CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY. 
St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15 

TÁCH MÌNH RA KHỎI THẾ GIAN… 
“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ 
Người”.  

Thánh sử Marco viết: “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”.  

Hóa ra, dẫu là Con Thiên Chúa, thì trước khi thi hành 
sứ vụ của Chúa Cha trao phó, cũng phải vâng phục làm theo ý 
của Chúa Cha, là vào hoang địa, ăn chay cầu nguyện và chịu 
cám dỗ 40 ngày đêm.  

Lời Chúa muốn mời gọi chúng ta: mỗi buổi sáng, trước 
mỗi công việc lớn nhỏ, và mọi lúc trong ngày, trong đời, mỗi 
người, mỗi nhà hãy đi vào cõi lặng để tách mình ra khỏi những 
lao xao của đời thường, những bận rộn của lo toan, tách mình 
ra khỏi những ước mơ phù phàm, để chìm mình trong tình yêu 
Chúa, để kết hiệp và thân thưa với Chúa, để lắng nghe ý Chúa 
và kín múc ân sủng thực hiện. Chính việc kết hiệp liên lỉ với 
Chúa, sẽ giúp chúng ta đứng vững trước những thử thách, 
chiến thắng những cám dỗ, có đủ sức xem thường những giá 
trị vật chất, đủ sức xác tín Thánh ý Chúa có giá trị vĩnh cửu 
trường tồn, và nhất là trung tín với Chúa.  

Dù trong ơn gọi nào, bậc sống nào, hoàn cảnh nào,  thì 
việc ăn chay cầu nguyện - nghĩa là, tách mình ra khỏi thế gian 
và tháp nhập mình với Thiên Chúa trong Đức Giê-su - vẫn 
luôn là khí giới chiến thắng cám dỗ, vượt qua thử thách, tiến 
đến sự toàn thiện là thuộc trọn về Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chọn Chúa là nguồn vui, 
là lẽ cậy trông, có những phút bên nhau cả nhà kinh nguyện, 
mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, kín múc ân sủng Chúa, để 
được sống chan hòa yêu thương an bình hạnh phúc. Amen.  
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22/2 LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ 
1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19 

SỐNG SINH ĐỘNG MẦU NHIỆM GIÁO HỘI 
“Con là Ðá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. 

Sau lời tuyên tín của Si-mon “Thầy là Ðức Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giê-su nói: “Hỡi Simon con 
ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc 
khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy 
Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội 
Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.  

Như vậy, câu trả lời của Si-mon được Chúa Giê-su xác 
nhận là “bởi Cha trên trời mạc khải”. Dấu ấy chỉ cho biết, Cha 
trên trời đã chọn Si-mon, và Chúa Giê-su đã làm theo ý của 
Cha là công bố ông làm Đầu Hội Thánh ở trần gian.  

Có người nói, đây là lễ tấn phong Giáo Hoàng đầu tiên 
trong Giáo Hội, cùng với việc đổi tên Si-mon thành Phê-rô, 
khi Chúa nói: “Con là Đá”, và trao cho Phê-rô quyền cai quản 
toàn thể giáo hội: “chăn dắt các chiên mẹ và chiên con”, “nắm 
giữ chìa khóa Nước Trời” . 

Phụng vụ Giáo Hội lập lễ kính Tông Tòa Thánh Phê-rô 
để nhắc nhớ cho con cái Chúa biết rằng: Giáo Hội Công Giáo 
được chính Thiên Chúa thiết lập, và trao quyền cai quản cho 
Phê-rô và các Đấng Kế Vị Người là các Giáo Hoàng với quyền 
bính tối thượng, với niềm tin tưởng Giáo Hội vững bền tới 
ngàn thu, để muôn dân, muôn nước được ơn cứu rỗi.  

Mừng lễ, chúng ta vui mừng vì là thành phần trong 
Giáo Hội của Chúa, vì ơn cứu rỗi ngang qua giáo hội. Hãy cầu 
nguyện cho Đức Giáo Hoàng, và hãy cộng tác với Giáo Hội. 
Hãy luôn ý thức gia đình chúng ta là một Giáo Hội thu nhỏ, và 
sống sinh động ý nghĩa: Giáo Hội thờ phượng Chúa, Giáo Hội 
hiệp nhất yêu thương và Giáo Hội Loan báo Tin Mừng.   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình mến yêu Giáo Hội, nên 
đền thờ của Chúa, và là địa chỉ Tin Mừng yêu thương. Amen.  
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22/2 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY 
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46 

HÃY CÓ LÒNG YÊU NGƯỜI – HÃY YÊU NGƯỜI 
“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn 
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. 
 Chúa Giê-su cho biết ngày Người trở lại trong vinh 
quang, Người sẽ ngự trên ngai uy linh mà xét xử muôn người. 
Kẻ lành được hưởng thiên nhan Chúa. Kẻ dữ phải xa cách 
Chúa ngàn đời. Kẻ lành là những người đã từng “cho kẻ đói 
ăn, cho kẻ khát uống…”. Kẻ dữ là những người không mở 
lòng tiếp đón giúp đỡ anh em.  
 Chúa Giê-su muốn nói cho chúng ta biết, Người hiện 
thân nơi tất cả mọi con người, đặc biệt nơi những con người bé 
mọn, xấu số, nghèo khổ, đói khát, đau yếu, tật nguyền, tù tội, 
bị bỏ rơi, bị khinh miệt. Ai có lòng chạnh thương, có lòng yêu 
người, có ý giúp đỡ, xuống tay cứu khổ cứu nạn, ấy là dấu chỉ 
cho biết người ấy có lòng yêu mến Chúa.  

Cụ thể và gần gũi hơn cả, đó chính là vợ chồng con cái 
anh chị em trong gia đình. Nếu các thành viên trong gia đình 
mà không cảm thông, thấu hiểu, yêu thương sẻ chia, tha thứ, 
giúp đỡ cho nhau, thì ai tin được chúng ta có lòng yêu người, 
ai tin được chúng ta có lòng yêu mến Chúa. Vợ chồng không 
chung thủy với nhau thì ai dám tín nhiệm chúng ta, và cũng có 
ai dám tin là chúng ta trung tín với Chúa và Giáo Hội. Vợ 
chồng mà rêu rao chuyện xấu của nhau thì ai dám tin họ sẽ 
không bao giờ bôi bác, bài xích người khác! Cha mẹ không 
cày sâu cuốc bẫm, không hy sinh cho con cái, thì ai dám tin họ 
là những con người làm việc bác ái đàng hoàng. 

Thước đo, chuẩn mực định giá một con người không 
phải ở chỗ dáng vẻ, chức vụ, hay sự giàu sang bề ngoài, nhưng 
chính là lòng yêu người, từ trong gia đình mới ra đến xã hội.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra sự hiện diện của 
Chúa trong nhau, để yêu thương giúp đỡ nhau vì Chúa. Amen. 
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23/2 THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY 
Is 55,10-11; Mt 6,7-15 

TẤT CẢ CHO DANH CHA CẢ SÁNG 
“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. 

Chúng ta vẫn nhầm lẫn giữa việc cầu nguyện và cầu 
xin. Cầu nguyện là gặp gỡ thân tình với Chúa, trong mối tương 
quan Cha con. Con tin tưởng tín thác vào Cha và Cha yêu 
thương con. Cầu nguyện để tình Cha con mỗi ngày thêm 
khắng khít nhờ tin cậy mến tuyệt đối. Và cầu xin là tỏ bày thân 
tình với Cha những ước muốn, những khát khao. Nhưng, 
không phải ước muốn nào cũng thánh thiện, khát khao nào 
cũng chính đáng. Vì thế, việc nhậm lời và đáp ứng là hoàn 
toàn tùy thuộc vào sự khôn ngoan thượng trí của Cha. Không 
nên hiểu nghĩa cầu xin theo cách hiểu “cầu trời, khẩn phật” 
hoặc “xin đâu được đó” thì trời phật mới linh, thần thánh mới 
thiêng. Chúa Giê-su dạy cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. 

Mở đầu lời cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, là một tuyên 
tín Chúa là Cha của mọi người, và mọi người đều là con của 
Cha, anh em với nhau: “Cha của chúng con ở trên trời”. Tiếp 
đến là lời kính chúc trong tâm tình hiếu thảo của con: “nguyện 
cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện”. Lời 
kính chúc, ước nguyện này phải gắn liền với công việc cụ thể 
là hãy làm tất cả các việc cho danh Cha cả sáng.. 

Phần cầu xin nhằm vào những nhu cầu chính đáng và 
thánh thiện: xin cho có cái ăn hàng ngày, xin tha nợ vì mình 
cũng tha nợ, xin tách mình ra khỏi những cám dỗ phù phàm, 
xin cứu khỏi những sự dữ hầu như luôn có mặt trên đời. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đọc kinh lạy Cha hàng 
ngày thật sốt sắng, với niềm tín thác hoàn hoàn vào Thiên 
Chúa là Cha uy quyền và xót thương, với quyết tâm sống giữa 
đời, làm các việc giữa đời cho danh Cha cả sáng, và với xác tín 
Cha ban cho các gia đình nhiều hơn và chính đáng hơn những 
điều mà các gia đình thấy thiếu thốn và cầu xin. Amen.  
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24/2 THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY 
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32 

SỰ HIỂU BIẾT VÀ KHÔN NGOAN QUÝ GIÁ NHẤT 
“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ 
của tiên tri Giona”. 

Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và 
Người làm nhiều phép lạ kèm theo lời giảng. Thế nhưng, các 
luật sĩ, biệt phái Do Thái cứng lòng tin, họ đòi Chúa làm thêm 
những dấu lạ. Chúa Giê-su nói: “Không ban cho dòng giống 
này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. Ý nói: 
Giona trong bụng cá ba ngày, rồi cá nhả ra cho sống thế nào, 
thì Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày rồi sống lại thế ấy.  

Quả thực, phép lạ Phục Sinh thật vĩ đại, và cũng là phép 
lạ cốt lõi của nhiệm cuộc cứu độ. Con Người phải chết đi để 
sống lại, để ai cùng chết với Người, sẽ cùng Người phục sinh.  

Một lần sám hối, từ bỏ con đường cũ, là một lần chịu 
chết đi cái tôi tham lam mê muội đời mình. Ai không chịu sám 
hối, từ bỏ, và đổi mới, là người chưa bằng lòng chết theo cách 
chết của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su chỉ ra cho thấy cái khôn 
ngoan của dân thành Ninive là sám hối, từ bỏ con đường tội 
lỗi, và bước theo đường lối của Thiên Chúa; cho thấy sự khôn 
ngoan  của nữ hoàng phương nam là tìm kiếm Thiên Chúa, tìm 
kiếm những chỉ dẫn khôn ngoan nơi người của Thiên Chúa.  

Thời đại này văn minh vật chất cao ngất, và người trẻ 
với vốn biết cập nhật từ việc toàn cầu hóa, cứ tưởng bấy nhiêu 
ấy là hiểu biết, là khôn ngoan sao? Với cái hiểu biết và khôn 
ngoan ấy, liệu có thể giải quyết vấn nạn rằng: chung cuộc đời 
ta sẽ ra sao? Vì thế, người trẻ, các gia đình trẻ trong thời đại 
duy vật này, nên nhớ: Sự hiểu biết và khôn ngoan quý giá nhất 
là đón nhận Chúa Giê-su và sống Tin Mừng của Người.   

Lạy Chúa, Mùa chay với lời mời gọi sám hối, xin cho 
các gia đình lắng nghe Lời Chúa dạy, mà trở về tin cậy yêu 
mến Chúa trên hết mọi sự thế gian này. Amen.  
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25/2 THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY 
Et 12,14-16.23-25; Mt 7,7-12 

CHÚA ĐANG BAN CHO TA ĐIỀU TỐT NHẤT 
“Ai xin thì sẽ nhận được”.  

Chúa Giê-su dạy các môn đệ, và cũng là dạy chúng ta 
hôm nay: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa 
thì sẽ mở cho”. Người bảo chúng ta hãy kêu xin với lòng tin 
tưởng tuyệt đối, ra công tìm kiếm với niềm hy vọng, với lẽ cậy 
trông tuyệt đối, và hãy mạnh dạn gõ cửa lòng thương xót của 
Chúa với lòng mến yêu tuyệt đối. Tin cậy tuyệt đối vào Thiên 
Chúa là Cha uy quyền vô đối. Yêu mến Thiên Chúa là Cha 
giàu lòng thương xót vô biên. Không có người cha nào mà 
không chăm lo cho con cái mình. Cha trên trời còn chu đáo bội 
phần hơn thế nữa. Người không để cho một người con nào 
phải hư mất đi, nhưng Người luôn ban cho điều tốt nhất, quý 
giá nhất. Điều quý giá nhất, điều tốt nhất chính là Sự Sống của 
Người trong Đức Giê-su. 

Đừng xin, tìm, gõ với ý ngờ vực cầu may. Hãy xin, tìm, 
gõ với trọn lòng Tin, Cậy, Mến. Bấy giờ, Người sẽ mở lòng 
chúng ta ra mà đón nhận ân sủng của Người theo thánh ý 
thượng trí và khôn ngoan của Người. Bấy giờ, có thể chúng ta 
sẽ nhận ra đau khổ là quà tặng, nghèo khó là hạnh phúc, sự 
hèn mọn thấp kém là con đường bước tới cõi cao sang, và sự 
chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.  

Hãy yên tâm tin tưởng Chúa đang ban cho chúng ta 
điều quý giá nhất, tốt nhất, tốt hơn nhiều so với những điều 
chúng ta cầu xin hay mong đợi. Người đã nói: “Vậy nếu các 
con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì 
huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành 
biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình không quá bận tâm tìm 
kiếm những thực tại trần gian, nhưng luôn tin cậy mến Chúa, 
luôn khát khao nhận ra và sống trọn thánh ý Chúa. Amen 
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26/2 THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY 
Ed 18,21-28; Mt 5,20-26 

CÓ NHỮNG THỨ HUNG KHÍ ĐÁNG SỢ 
“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”. 

Chúa Giê-su nói: Phải công chính hơn các luật sĩ và biệt 
phái mới được vào Nước Trời, nghĩa là phải công chính “thật”.  

Người điển hình điều công chính thật qua việc so sánh 
khoản luật chớ giết người và luật yêu thương của Người. Theo 
luật cũ “chớ giết người” thì khi ra tay sát hại người mới thành 
tội. Còn Chúa Giê-su dạy ai “phẫn nộ, ai bảo anh em là ngốc, 
là khùng” đã đủ thành tội giết người rồi. Bởi cái lưỡi và lời nói 
vu oan giáng họa hay đặt chuyện thêm điều có thể là hung khí, 
sự giận dữ phẫn nộ quát tháo có thể là hung khí, đôi mắt nụ 
cười cái bỉu môi khinh bỉ có thể là hung khí đáng sợ. Thế thì, 
tất cả mọi suy nghĩ, lời nói, cách cư xử làm cho con người ta 
đau khổ, áp bức, ức chế mà chết, đều thành tội giết người.  

Đã có bao người đau khổ tới chết vì những câu nói mỉa 
mai, đay nghiến, làm sỉ nhục, áp bức, ức chế của người khác, 
nhất là những người nghĩ mình có chút vai vế, quyền hành 
trong gia đình, xã hội và cả giáo hội nữa.  

Chúa Giê-su muốn chúng ta xây dựng một cuộc sống 
chan hòa tình thương yêu. Ai làm tổn thương trái tim người 
khác, hãy mau xin lỗi làm hòa, bởi nếu không, người bị làm 
tổn thương sẽ bất an và chết dần chết mòn trong đau khổ.  

Trong đời sống gia đình, vợ chồng hãy cẩn thận từng 
lời ăn tiếng nói, từng ánh mắt cử chỉ để bày tỏ và bảo vệ tình 
yêu nồng nàn, bền vững. Đừng vô tình hay cố ý giết nhau bằng 
những thứ hung khí độc ác nhất. Cũng vậy, trong tương quan 
với tha nhân, hãy luôn yêu người, và tránh mọi cách ăn nói, 
đối xử làm tổn thương người. Ông bà ta còn nhắc nhớ: Lời nói 
chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nghĩ suy, ăn nói và 
đối xử tốt với nhau, để xây dựng tình yêu hiệp nhất. Amen.  
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27/2 THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY 
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48 

NÊN TRỌN LÀNH: YÊU NHƯ THIÊN CHÚA YÊU 
“Hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”. 

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy giữ luật yêu thương 
cho trọn. Không chỉ yêu thân nhân mình, yêu người làm vui 
lòng mình, yêu người giúp đỡ mình… mà còn phải yêu, phải 
cầu nguyện, phải làm ơn cho cả người ghét mình, người 
nguyền rủa, người bỏ vạ cáo gian, người thù địch, người làm 
hại mình nữa. Đó là cách yêu, đối tượng yêu của Thiên Chúa, 
là con đường giúp chúng ta nên trọn lành như Cha trên trời.  

Khi yêu kẻ thù địch, làm ơn cầu nguyện cho người ghét 
mình, là lúc chúng ta vượt lên cái bình thường của con người 
trần gian, để vươn tới phẩm giá con cái của Thiên Chúa, và 
chạm tới sự trọn lành của Cha chúng ta trên trời.  

Là Ki-tô hữu Công Giáo mà chưa sống luật yêu thương 
là một thiếu sót không nhỏ. “Kính mến Chúa trên hết mọi sự 
và yêu thương người như Thiên Chúa đã yêu” là điều luật cốt 
lõi, không là khẩu hiệu, mà phải là một đời sống sinh động từ 
trong gia đình đến xã hội đời thường. Gia đình nào “kính mến 
Chúa trên hết mọi sự”, tin tưởng tín thác hoàn toàn vào Chúa, 
thì gia đình ấy luôn bình an, hạnh phúc, bởi họ cũng sẽ yêu 
thương nhau, hy sinh cho nhau, tha thứ cho nhau, chấp nhận 
nhau đến tận cùng như Chúa đã yêu. Và hơn thế nữa, chính đời 
sống yêu thương trong gia đình, ngoài xã hội, là một nền giáo 
dục nhân bản Ki-tô giáo có sức ảnh hưởng đến con cái, cháu 
chắt, và còn là lời loan báo hùng hồn về Nước Thiên Chúa.  

Không ai nên thánh một mình. Cả nhà hãy giúp nhau 
nên trọn lành, giúp nhau thực hiện đức yêu thương như Chúa 
dạy: yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ một ai.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình có khát khao nên trọn 
lành như Chúa, luôn kính mến Chúa trên hết mọi sự trần gian, 
và yêu thương hết thảy mọi người như Chúa đã yêu. Amen.  
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28/2 CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY. 
St 12,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-35.37; Mc 9,2-10  

CẢ NHÀ ĐƯỢC BIẾN HÌNH TRONG NƯỚC CHÚA 
“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”. 

Chúa Giê-su đưa ba môn đệ lên núi, và Người biến hình 
trước mặt các ông, để củng cố đức tin của các ông rằng: chính 
Người là Con Thiên Chúa, vinh hiển, sáng láng…Các ông đã 
choáng ngợp trước cảnh giới huy hoàng không hề có trên trần 
gian. Nhưng, cho dẫu đã chứng kiến tận mắt Chúa Giê-su biến 
hình nên Đấng vinh hiển sáng láng như thế, thế mà, khi Người 
nói  “Từ trong cõi chết sống lại” cũng không môn đệ nào có 
thể hiểu được. Có như thế mới hiểu ra Đức Tin vào sự Phục 
Sinh không do tài năng, trí khôn, học hiểu hay nhờ cái chứng 
kiến tận mắt, nhưng, nhờ Chúa Thánh Thần mới có Đức Tin. 

Vì thế, phần chúng ta, những Ki-tô hữu cần xác tín: nhờ 
ân sủng mạc khải của Chúa Thánh Thần, nhờ Lời Chúa, nhờ 
đức tin của các tông đồ, mà hôm nay chúng ta tin rằng: Chúa 
Giê-su đã chết và sống lại, để ai tin vào Người, cùng chịu đau 
khổ với Người, sẽ được cùng Người biến hình nên vinh hiển 
sáng láng, sẽ được cùng Người phục sinh.  

Hơn nữa, sẽ không chỉ xác tín một lần, nhưng cuộc 
sống của mỗi tín hữu, của mỗi gia đình phải luôn luôn nhắm 
đến cùng đích của cuộc đời mình, của cả nhà mình là sự sống 
lại và sụm họp trong Nước Thiên Chúa. 

Khi gia đình đang sống ở đời này, mà cùng nhắm đến 
đời sau, ấy là dấu chỉ cho biết gia đình thánh thiện, có thể hy 
sinh tất cả, để yêu thương nhau và ước mong sao cả nhà được 
sum họp trong Nước Chúa. Muốn được như thế, ước gì các gia 
đình hãy lắng lòng mà nghe lời công bố của Chúa Cha: “Đây 
là con ta rất yêu dấu. Các ngươi hãy nghe Lời Người”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và thực thi 
Lời Chúa, để được ơn biến đổi nên hoàn thiện từng ngày, cho 
đến cuộc biến hình cuối cùng trong Nước Chúa. Amen.  
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ĐÓN XUÂN 
 

Sao em không còn xôn xao đón tết 
Như thưở ấu thơ, ngờ nghệch, vô tư 

Sao không hát lên, sao không mỉm cười 
Mùa xuân đến cho người người muôn lộc 

 
Lộc trẻ thơ đẹp hình hài dáng vóc 

Rạng rỡ, hồn nhiên tuổi ngọc tuổi hoa niên 
Trong nôi gia đình, tổ ấm bình yên 
Ầu ơ ví dặm, lời Mẹ hiền ru hát 

 
Lộc thanh xuân, nụ tầm xuân thơm ngát 
Nụ hồng nhung, hương ấm áp tình yêu 
Thoáng thoi đưa mà kỷ niệm mỹ miều 
Hò với hẹn, khát với mong, nhung nhớ 

 
Lộc rất thánh xuân dâng tình bỡ ngỡ 

Chén rượu bồ đào, chồng vợ chung nhau 
Cạn cùng nhau chén đắng, chén ngọt ngào 

Hạnh phúc nào chẳng vui sầu pha lẫn 
 

Lộc hồng ân khi bóng chiều ngớ ngẫn 
Chẳng muốn rơi mà vẫn thản nhiên rơi 

Bài tình xuân ai hiểu được ý, lời 
Mùa vọng mới mừng vui chờ xuân mới 

 
Xin tạ ơn Tình Yêu hương diệu vợi 

Nhịp thời gian, đều nhịp với hồng ân 
Mỗi mùa xuân, mỗi bước tới thật gần 

Xuân Vĩnh Cứu, trong Chúa Xuân vĩnh cửu 
 

Hương Nam 



 43 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

PM. CAO HUY HOÀNG 
THÁNG 02 - 2021 

 
 

 


