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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 
28-02-2021  



 4 

01/3 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY 
Đn 9,3.4b-10; Lc 6,36-38 

HÃY THA THỨ CHO NHAU TỪ TRONG GIA ĐÌNH 
“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”. 

Mỗi chúng ta đều đã nhận được ơn tha thứ. Và đó là 
hồng ân vĩ đại nhất, lớn lao nhất. Bởi, nếu không vì lòng xót 
thương khoan dung tha thứ vô cùng của Thiên Chúa, thì rõ là, 
tất cả chúng ta đều phải tan tác, tàn hoang trong cái kết đắng 
của một tội nhân đáng trừng phạt, đáng phải chết muôn đời. 
Có thần linh nào khoan dung như Thiên Chúa của chúng ta? 
Thiên Chúa cầm quyền sinh tử của muôn loài, muôn vật, thế 
mà, Người không xử với ta như ta đáng tội.  

Nếu Thiên Chúa không khoan dung tha thứ, thì chúng 
ta không có niềm hy vọng được sống trong Nước Thiên Chúa. 

Mỗi Ki-tô hữu là người được Thiên Chúa thứ tha rồi, 
nhưng nên nhớ rằng, chúng ta vốn yếu hèn, hướng hạ, vốn ích 
kỷ kiêu căng, nên luôn là những người tái phạm tội lỗi. Vì thế, 
muốn được Thiên Chúa tiếp tục ban ơn tha thứ, chúng ta phải 
có lòng thứ tha cho người, tha hoài, tha mãi…. 

Đừng xét đoán người, hãy xét mình. Đừng đấm ngực 
người, hãy đấm ngực mình. Đừng kết tội người, nhưng trước 
tiên hãy kết tội mình. Khi đã nhận ra mình là người có tội, thì 
sẽ dễ dàng bỏ qua tha thứ cho anh em.  

Chuyện trong nhà, ước gì vợ chồng đừng mãi nhớ 
những thiết sót lầm lỗi của nhau, cha mẹ cũng đừng in trí 
những thiếu sót của con cái, anh chị em đừng mãi chấp nhất 
những khuyết điểm của nhau. Người trong nhà mà không cảm 
thông tha thứ cho nhau thì lấy lòng xót thương ở đâu ra mà có 
thể cảm thông tha thứ cho người. Ai có thể tin được bạn đang 
tha thứ cho họ, nếu bạn không có lòng thứ tha cho vợ chồng 
con cái, anh em mình, những người thân thiết nhất. 

Lạy Chúa, xin ban cho các gia đình sống tình khoan 
dung tha thứ, để gia đình là trường dạy đức xót thương. Amen. 
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02/3  THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY 
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12 

CHUẨN MỰC THÁNH THIỆN, ĐẠO ĐỨC 
“Họ nói mà không làm”. 

Thời Chúa Giê-su, có các kinh sư và Phrisêu luôn nói 
hay mà làm dở, dạy người ta sống tốt, mà mình không sống 
tốt. Họ là những người giả hình, chỉ được cái vỏ bề ngoài đàng 
hoàng, sạch sẽ, đạo mạo, còn trong lòng thì bê bối, xấu xa, tội 
lỗi. Chúa Giê-su lên án họ, vì họ đánh lừa thế gian và cũng qua 
mắt Thiên Chúa. 

Thời nay, cũng vẫn còn biết bao người trong chúng ta 
sống với Chúa, và với người không chân thành, nhưng dối lừa 
cả người đời và cả Thiên Chúa nữa. Nói lời Chúa thật hay, mà 
không theo lời Chúa dạy. Có hiểu biết về Lời Chúa, về luật 
Chúa, là điều tốt, nhưng nên nhớ rằng vốn học, vốn hiểu biết 
về Lời Chúa, chưa phải là chuẩn mực thánh thiện, đạo đức. 
Ngược lại, chuẩn mực thánh thiện đạo đức là thực hành Lời 
Chúa trong cuộc sống đời thường của mình.  

Ai thông cảm, xót thương thứ tha giúp đỡ cho người 
một chén nước lã, thì cách sống ấy đã là một lời rao giảng 
hùng hồn về Thiên Chúa, và như thế là họ đang tiến tới chuẩn 
mực thánh thiện đạo đức. Còn ai không kính mến Chúa trên 
hết mọi sự, không yêu thương người như Chúa yêu, thì có trăm 
ngàn bài viết, có hàng vạn lời thuyết giảng, cũng  trở nên như 
chiếc thùng rỗng kêu to, như thân cây bộng ruột!  

Cha mẹ nào không làm gương sáng cho con cái về đức 
mến Chúa yêu người, không nêu gương xót thương tha thứ, thì 
họ vẫn còn là những kinh sư luật sĩ giả hình vậy. Đời sống đạo 
đức chân thành, công chính, mới chính là lời vàng đào tạo 
những con người đạo đức thánh thiện trong các gia đình vậy. 

Lạy Chúa chúng con tạ ơn Chúa vì mỗi người chúng 
con đều được sống trong một gia đình. Xin cho gia đình chúng 
con sống thực lòng yêu Chúa và thực lòng yêu nhau. Amen. 



 6 

03/3 THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY 
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28 

HÂN HOAN UỐNG CHÉN ĐẮNG VÌ YÊU 
“Họ đã lên án tử cho Người”. 

Trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su cho các 
môn đệ biết Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. 
Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại 
để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, 
nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".  

Cuộc sống của chúng ta trên trần gian là một chuyến 
hành hương về thành thánh Giê-ru-sa-lem mới mà Chúa Giê-
su đã tái thiết, bằng con đường thương khó, cái chết và sự 
phục sinh của Người, đó là Nước Thiên Chúa. 

Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Chúa 
Giê-su. Ai tin vào Chúa Giê-su, phải đi con đường yêu thương 
cứu rỗi, con đường về Nước Chúa, thì không được phép từ 
chối thập giá vì yêu, đau khổ vì yêu, không từ chối cái chết vì 
yêu người. Chết vì yêu, con đường duy nhất vào Nước Chúa. 

Bởi thế, khi mẹ của Gia-cô-bê và Gioan xin cho hai anh 
em ngồi bên tả bên hữu trong Nước Chúa, Chúa Giê-su liền 
bảo: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta….” 

 Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy cúi mình khiêm tốn 
phục vụ và hy sinh trong hân hoan vì yêu Chúa, yêu người. Đó 
là con đường duy nhất về đến thành thánh Giê-ru-sa-lem mới 
là Nước Thiên Chúa. Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy 
sinh cho người mình yêu. Chưa tàn tạ, chưa chấp nhận chịu 
đóng đinh, chịu đau khổ, là chưa định nghĩa được tình yêu 
trong gia đình chúng ta. Hãy hân hoan uống chén đắng vì yêu. 

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa thắp lên ánh sáng niềm vui 
nơi cõi lòng mỗi người trong gia đình chúng con rằng: khi xác 
tín và thực hiện đời sống tình yêu hy sinh phục vụ, là bảo đảm 
cho cả gia đình bình an êm ấm ở đời này và còn là bảo đảm 
cho cả nhà một nơi sum họp vững bền trên Thiên Quốc. Amen. 
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04/3 THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY 
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31Thánh Casimirô  

NHỮNG LAGIARO TRONG GIA ĐÌNH TA 
“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.  
 Lời Chúa mời gọi chúng ta biết quan tâm, để ý, để lòng 
xót thương, và chia sẻ cuộc sống với tha nhân chung quanh 
chúng ta. Đừng sống cách “sống chết mặc ai, phận ai nấy chịu, 
tội ai nấy lãnh, gánh ai nấy mang…”, nhưng cần có ý thức 
trách nhiệm liên đới. Không ai nên thánh một mình! Và cũng 
không ai phạm tội một mình!  Không ai nghèo khổ một mình, 
cũng không ai giàu có một mình! Không ai chết vì đói, chỉ có 
người chết vì không nhận được sự sẻ chia! 

Trong các gia đình, việc chia sẻ trách nhiệm càng cụ thể 
hơn, để xác minh tình thương gia đình trọn vẹn. Anh chị em 
trong gia đình nào biết nâng đỡ nhau, giúp nhau vực dậy, cõng 
nhau vượt khó, từ đời sống tinh thần đến cả đời sống vật chất, 
thì quả thực đó là niềm vui lớn lao cho cha mẹ khi còn sống, 
và cha mẹ lại được yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay!  

Ước gì trong các gia đình không hề có những Lagiaro 
nghèo khổ đáng thương, và cũng lại có những phú hộ nhung 
lụa an nhàn thụ hưởng cách đáng trách. Ước gì không có 
những Lagiaro là vợ tôi, hoặc là chồng tôi, là con cái tôi, là 
anh chị em tôi! Ước gì ngày ấy Chúa sẽ không nói với tôi, với 
bạn rằng: Con đã được sự lành, còn vợ con, chồng con, em 
con, anh chị con gặp toàn sự khốn khó.  

Đáng tiếc thay, thực tế, có những bà vợ Lagiaro suốt 
đời hầu hạ đức ông chồng gia trưởng; có những ông chồng 
Lagiaro cùi đày lâm lụy, còn vợ ăn chơi phè phởn se sua; có cả 
những anh em trong nhà đang ngập ngụa nợ nần đói khổ trong 
khi các anh em khác dư thừa hoang phí. Cảnh sống chết mặc ai 
vẫn đang nhan nhãn ngay trong các gia đình chúng ta…. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết sẻ chia sự sống cho 
nhau, để giúp nhau hoàn thiện cuộc sống ở đời này. Amen. 
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05/3 THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY       
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46 

ĐÓN NHẬN NGƯỜI CON THỪA TỰ CỦA CHA 
“Ðứa con thừa tự kia rồi, chúng ta hãy giết nó”. 

Con người phạm tội phản nghịch Thiên Chúa, nhưng 
Thiên Chúa khoan dung tha thứ, không bỏ mặc con người 
trong cảnh hư nát ngàn đời. Người đã chuẩn bị cho công trình 
cứu chuộc bằng cách thành lập dân riêng và sai các ngôn sứ 
đến loan báo cho họ biết kế hoạch yêu thương của Người. Thế 
nhưng, dân riêng của Người lòng chai dạ đá cứng tin, không 
đón nhận, không sám hối canh tân, lại còn mải mê trong con 
đường bất chính tội lỗi. Cuối cùng, Thiên Chúa sai chính 
Người Con Thừa Tự của Người là Đức Giê-su Ki-tô đến, 
nhưng họ cũng không đón nhận, lại còn giết chết đi. 

Chúa Giê-su Ki-tô bị giết chết trên Thánh Giá, được 
táng xác trong mộ đá, nhưng Thiên Chúa Cha đã cho Người 
Con Thừa Tự của mình sống lại, và sự Phục Sinh của Người, 
là ơn cứu rỗi của chúng ta, thắp lên cho chúng ta niềm hy vọng 
vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa. 

Ai đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô, Tin vào Người, lắng 
nghe và thực hiện Lời Người, sống yêu như Người đã sống và 
đã yêu, chết vì yêu như Người đã chết vì yêu, người ấy chắc 
chắn sẽ được ơn cứu rỗi quý giá. 

Ai không đón nhận Người, không tin, không nghe Lời, 
không thực hiện Lời, không sống yêu, không chết vì yêu, thì 
không thể nhận được ơn cứu rỗi, nhưng phải chết đời đời. 

Ước gì các gia đình nhận ra hồng ân quý giá của chúng 
ta là được sống an hòa hạnh phúc trong mái ấm gia đình hôm 
nay, là để chuẩn bị cho cuộc sống sum họp viên mãn trong 
Nước Chúa mai sau, để tất cả mọi thành viên trong nhà hân 
hoan đón nhận Chúa Giê-su, sống và thực thi Lời Chúa dạy. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Tin vào Chúa Giê-su, 
đón nhận Người, và sống yêu như Lời Người dạy. Amen. 
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06/3 THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY 
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32 

PHẢI TRỞ VỀ VỚI CHÚA 
“Em con đã chết nay sống lại” 

Tiên tri Mi-kha nói: “Thiên Chúa ném mọi tội lỗi ta 
xuống đáy biển”. Thánh vịnh 102 reo lên: “Chúa là đấng từ bi 
và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân”.  
Còn bài Tin Mừng thì nói đến dụ ngôn Người Cha nhân hậu 
đối với đứa con hoang đàng.  

Lời Chúa hôm nay là chuyên trang của một lòng khoan 
dung tuyệt đối của Thiên Chúa Cha đối với từng con người 
của chúng ta. Vì thế, hãy tin tưởng lòng Chúa xót thương lớn 
hơn muôn vàn tội lỗi, nếu không nói là Chúa không nhớ đến 
tội lỗi chúng ta. Người chỉ nhớ đến lòng thương xót của 
Người, và luôn khát khao tỏ lòng thương xót vĩ đại ấy, bằng vô 
vàn cách của Người. Hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa. 

Nếu không có ông chủ trại heo xấu bụng kia, thì hẳn là 
Chúa có cách để làm cho mỗi chúng ta hồi tâm mà trở về với 
Người. Câu chuyện Tin Mừng cho thấy: tự chúng ta, không đủ 
sức tỉnh ngộ, không thể nào quyết định can đảm mà trở về với 
Chúa đâu, nhưng phải nhờ đến tác động kỳ diệu của Chúa 
Thánh Thần, qua những biến cố trong cuộc đời. Đừng để mất 
cơ hội thuận tiện cho việc trở về với Chúa, nhưng hãy lắng 
nghe và cộng tác với Chúa Thánh Thần, để mỗi người có thể 
nhận ra con đường lầm lạc của mình mà quay về với Chúa.   

Chúa vẫn đang mời gọi mỗi chúng ta. Mỗi người có 
mỗi cách Chúa yêu và Chúa kêu gọi trở về. Hãy nhận ra những 
tín hiệu tích cực từ các biến cố trong đời sống chúng ta. Không 
ai không lầm lỗi. Lời mời gọi trở về với Tình Chúa luôn khẩn 
thiết. Chúng ta phải được sống lại nhờ lòng sám hối và ơn thứ 
tha. Hãy nhắc nhau sống lại trong ơn nghĩa Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình đều sớm từ 
bỏ những quyến rủ bất chính và trở về với Chúa. Amen. 
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07/3 CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY. 
Xh 20,1-17; 1Cr 1,18.22-25; Ga 2,13-25. 

PHÁ HỦY VÀ XÂY DỰNG LẠI 
“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta 

sẽ dựng lại”. 
Người ta phải mất 46 năm để xây dựng đền thờ Giê-ru-

sa-lem, mà Chúa Giê-su lại nói: “Các ngươi cứ phá huỷ đền 
thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Nghe thật vô lý. 
Nhưng cái lý lẽ của Thiên Chúa thì không ai hiểu thấu, và vì 
thế, vẫn mãi mãi là cái vô lý trong nghĩ suy của con người.  

Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ, vì đền thờ bị con người 
tục hóa, bị lạm dụng, bất kính vì các mục đích trần gian, không 
còn là biểu tượng của niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. 

Đền thờ Giê-su-sa-lem mới, chính là thân thể phục sinh 
của Người. “Cứ phá hủy đền thờ này đi, hiểu là cứ giết người 
đi. Nội trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại, nghĩa là dẫu có bị giết 
chết đi thì ba ngày sau Người cũng sẽ sống lại.  

 Thân xác, tâm hồn của chúng ta là đền thờ cho Thiên 
Chúa ngự trị. Thế nhưng, vì ham chuộng trần gian, chúng ta 
rước vào toàn những thứ rác rưởi phù vân. Chúa muốn chúng 
ta phải phá hủy cái đền thờ tạp nham phàm tục ấy đi., nghĩa là 
phải giết chết đi mọi thứ mê muội trần đời, và làm mới lại cái 
đền thờ xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị. Hãy cùng chết với 
Chúa Ki-tô để cùng được phục sinh với Người. Đó là thánh ý 
và lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta.  

Các gia đình cũng phải ra sức từ bỏ mọi ham chuộng  
mê muội trần gian, để chỉ còn một niềm tin vững chắc vào 
Thiên Chúa quan phòng, mới có thể xứng đáng làm nơi cho 
Thiên Chúa ngự trị. Mỗi lần từ bỏ, hy sinh vật chất trần đời, là 
mỗi lần chúng ta được ơn chết đi và ơn Phục sinh vậy.  

Lạy Chúa, xin Lời Chúa thanh tẩy và phá hủy tính mê 
muội phàm tục trong tâm hồn chúng con, để chỉ tôn thờ một 
mình Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su Ki-tô mà thôi. Amen. 
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08/3 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY         
2V 5,1-15a; Lc 4,24-30. Thánh Gioan Thiên Chúa ,Ts. 
ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU VÀ SỐNG LỜI NGƯỜI 

 “Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai 
đến người Do-thái mà thôi đâu”. 

Thiên Chúa thành lập dân riêng của Người là Israel để 
ban ơn cứu độ cho cả loài người, bắt đầu từ dân riêng ấy. Thế 
nhưng, chính con cái trong nhà Thiên Chúa, lại hờ hững, 
không đón nhận các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Và thời 
sau cùng, Thiên Chúa Cha sai chính Con Một Người là Chúa 
Giê-su đến, họ cũng không muốn lắng nghe và thực hiện Lời 
Người, lại còn tìm cách xua đuổi, loại trừ, giết chết Người đi.  

Họ không đón nhận Chúa Giê-su vì không công nhận 
Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai. Với họ, Đấng Thiên Sai 
không thể có cái nhân thân nghèo khó như vậy. Họ kiêu căng 
không nhận ra, và cũng kiêu căng muốn định hình một Đấng 
Thiên Sai theo ý họ, có thể làm vui lòng họ.  

Chúa Giê-su cũng đã đến tận căn nhà tâm hồn của mỗi 
chúng ta, qua bí tích Rửa tội, để chúng ta đón nhận Người, trở 
nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Người cũng đến tận gia đình 
chúng ta qua Bí Tích Hôn Nhân, để cùng sống với gia đình 
chúng ta, ban Lời phúc lành bình an hạnh phúc cho gia đình 
chúng ta. Bình an đang hiện diện, hạnh phúc đã sẵn sàng..Việc 
còn lại là thái độ đón tiếp của chúng ta.  

Biết bao người trong chúng ta, sau Bí Tích Rửa Tội, đã 
quên bẵng đi hồng ân Đức Tin và không sống với Lời Chúa 
dạy; sau Bí Tích Hôn Phối, đã vô tình với ân sủng Bí Tích, lại 
còn xem các Bí Tích như thủ tục giống thủ tục phần đời. Thật 
đáng tiếc. Chính sự từ chối sống Lời Chúa và ân sủng Chúa, 
chính lòng kiêu căng ỷ lại sức mình, không nương cậy sức 
Chúa, mà các gia đình của chúng ta rơi vào tình trạng bi đát.  

Lạy Chúa xin cho các gia đình luôn tin cậy mến Chúa, 
và sốt sắng thực thi Lời yêu thương Chúa Giê-su dạy. Amen.  
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09/3 THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY         
Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35 T. Phanxica Romana. 

THA THỨ CHO NGƯỜI, CHO ĐỜI 
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh 
em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”. 

Sống có lòng tha thứ cho người, là điều làm rất vui lòng 
Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa là đấng từ bi và hay thương 
xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Vì thế, có thể nói: 
sống có lòng tha thứ chính là sống cách sống của Thiên Chúa 
giữa loài người, là hiện thân, là dung mạo, là họa ảnh đích xác 
của Thiên Chúa.  

Nhìn lại mình để thấy chính mình có vô vàn tội lỗi với 
Thiên Chúa, nhất là tội vô ơn, không nhận ra ơn lành của 
Người. Có phải từ chút không khí để thở, đến cả sự sống linh 
hồn thân xác trí khôn, tài năng, hiểu biết là của tự mình mà có 
đâu! Thế mà, không nhận ra mình là người mắc nợ muôn hồng 
ân, lại còn mắc nợ cả ngàn lần tha thứ nữa. Nếu Thiên Chúa 
không có lòng khoan dung tha thứ, thì loài người không có ơn 
cứu chuộc và sự sống đời sau, lại còn phải chết ngàn đời, phải 
tan tác tàn hoang muôn thuở sau sự sống ở trần gian này.  

Ước gì, mỗi gia đình là mái trường huấn luyện, dạy dỗ 
lòng tha thứ của Thiên Chúa, để mỗi con người lớn lên trong 
mái nhà gia đình, là những con người giàu lòng xót thương thứ 
tha cho nhau và cho mọi người. Cha mẹ dạy dỗ lòng thứ tha 
bằng chính sự tha thứ cho nhau, cho con cái, và cho cả người 
lối xóm, láng giềng… kẻ thương, người ghét, kẻ khen, người 
chê, kẻ nể phục, người hơn thua, ganh tỵ, bôi xấu… đều được 
đón nhận lòng tha thứ từ gia đình chúng ta. Gia đình chúng ta, 
bấy giờ, trở nên gia đình của Thiên Chúa, gia đình được thiên 
Chúa xót thương thứ tha, và gia đình thực hiện lòng thương 
xót thứ tha của Thiên Chúa. Gia đình thật hạnh phúc.  

Lạy Chúa, xin Lời Chúa giúp các gia đình biết tạ ơn 
lòng Chúa thứ tha, và luôn tha thứ cho nhau, cho đời. Amen.  
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10/3 THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY         
Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19 

GIỮ VÀ DẠY NGƯỜI TA GIỮ LUẬT CHÚA 
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả 
trong Nước Trời”. 

Chúa Giê-su không nói “Ai dạy người ta giữ lề luật 
Chúa…”, nhưng Chúa nói “Ai giữ và dạy người ta giữ lề luật 
Chúa, sẽ được kể là người cao trọng trong Nước Trời”. Như 
vậy, hai yếu tố “giữ luật và dạy người ta giữ luật” có tương 
quan mật thiết với nhau. Giữ mà không dạy, cũng chưa hoàn 
hảo. Không giữ mà dạy người ta giữ, thì còn tệ hơn nữa. Và tệ 
nhất là không giữ, còn dạy người ta không giữ luật Chúa… 

Lời Chúa nhắc nhớ chúng ta phải chu toàn bổn phận 
yêu mến Chúa. Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Và 
không chỉ giữ Lời Thầy, mà còn phải dạy người ta giữ, nêu 
gương sáng đời sống đạo đức tin cậy mến cho thiên hạ nữa. 
Không ai nên thánh một mình. Nhưng tất cả đều được mời gọi 
nên hoàn thiện như Cha trên trời. 

Vì thế, đời sống chung trong gia đình là điều kiện thuận 
lợi nhất để cả nhà nên thánh. Cha mẹ yêu mến Chúa và chu 
toàn lề luật để dạy con bằng gương sáng. Anh chị nêu gương 
sáng giữ lề luật Chúa cho các em. Cả nhà nên chứng nhân cho 
mọi người về đời sống đạo như Lời Chúa dạy. Ấy chính là 
niềm vui, niềm vinh dự và còn là sự bình an và hạnh phúc quý 
giá cho gia đình, và không có niềm vui vật chất nào quý hơn. 

Ước gì, không có cha mẹ nào nói một đường làm một 
nẻo, nói hay mà sống dở, hoặc thuộc Lời Chúa để nói chứ 
không phải để sống. Việc ấy, đã không đẹp lòng Chúa, mà còn 
gây nên sự bất tín cho gia đình, con cái và cho cả mọi người.  

Lạy Chúa, xin cho các cha mẹ luôn sống Lời Chúa và 
nhắc nhở con cái sống Lời Chúa mỗi ngày; trong giờ kinh 
nguyện, trong bữa ăn, khi vui chơi, lúc nhỏ to trò chuyện, mọi 
lúc, mọi nơi, để cả nhà cùng yêu Chúa, giữ luật Chúa. Amen.  
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11/3 THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY         
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23 

ĐI CÙNG CHIỀU VỚI CHÚA GIÊ-SU 
“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. 

Ở đời có chuyện hay hay. Người có tài thì thường được 
người khác ca tụng, nể phục nhưng chỉ mặt ngoài thôi, còn 
trong lòng thì ganh tỵ, hơn thua, và có đôi khi lại còn bị thiên 
hạ tìm cách bôi nhọ, hạ bệ, làm tổn thương thanh danh, giảm 
giá trị, mất uy tín! Ít có người có tài lại được người khác yêu 
thương, quý chuộng cách trân trọng, chân thành.  

Ngay đến Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đến trần gian 
dùng quyền năng của Thiên Chúa Cha mà chữa bệnh, trừ quỷ, 
thế mà cũng bị người đời ganh tỵ và cho rằng Người nhờ 
quyền của tướng quỷ mà trừ quỷ.  Thật kinh sợ cho lòng dạ 
con người, cõi lòng kiêu căng từ ngàn đời chưa dứt, tính hư ích 
kỷ tự muôn xưa vẫn còn…. 

Chỉ có những người hiền lành khiêm nhượng trong lòng 
mới là những người đi đúng đường lối nên hoàn thiện và đi 
cùng chiều với Chúa Giê-su về phía cõi hằng sống của Thiên 
Chúa, còn tất cả những ai kiêu căng ích kỷ, đều đi ngược 
đường với Chúa Giê-su, và đi về phía cõi chết đời đời.  

Lòng kiêu căng ganh tỵ không chỉ nguy hiểm cho đời 
sống tâm linh cá vị, và còn là tai họa cho đời sống hôn nhân và 
gia đình. Bởi, người có lòng kiêu ngạo thì ích kỷ, thì không có 
tình yêu và cũng không biết cho đi, không có lòng xót thương, 
cảm thông và tha thứ. Bởi thế, ước gì Lời Chúa soi sáng cho 
mỗi chúng ta, để lòng chúng ta khiêm nhượng hiền lành, sống 
thuận với Chúa Giê-su, đi cùng chiều với Chúa Giê-su, và nhờ 
Người, chúng ta xây dựng gia đình trên nền tảng thánh thiện, 
hạnh phúc ở đời này, và cả đời sau trong Nước Chúa nữa.  

Lạy Chúa, xin Lời Chúa giúp các gia đình xóa đi tính 
kiêu căng ích kỷ, tự tôn, ganh tỵ, hạ bệ, nhưng mặc lấy lòng 
hiền lành khiêm nhượng mà yêu nhau như Chúa yêu. Amen. 
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12/3 THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY         
Hs 14,1-9; Mc 12,28b-34 

TIẾN TỚI SỰ TRỌN LÀNH CHÚA MONG ƯỚC 
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi 
hãy kính mến Người”. 

Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, là Thiên Chúa Duy 
Nhất, không có chúa nào khác. Bởi thế, luật Chúa dạy rằng 
phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự - nghĩa là, không 
còn để lòng tin cậy mến vào một đối tượng nào khác nữa trên 
trần gian. Cần “duy nhất và trên hết mọi sự” là vì, Chúa thấu 
rõ lòng dạ con người đã bị ma quỷ không chế, xúi giục 
nghiêng lòng kính mến tôn thờ về phía vật chất phù phàm.  

Nhìn lại, chúng ta vẫn xác nhận mình tin có Thiên Chúa 
và tôn thờ Thiên Chúa, nhưng, vẫn để lòng tôn thờ những giá 
trị trần gian như bạc tiền, lạc thú, danh lợi dục chóng vánh. Có 
khi ta không hề có cảm giác thiếu Chúa, cần Chúa, nhưng lại 
luôn có cảm giác thiếu tiền, cần tiền, thiếu lời khen, cần lời ca 
tụng, thiếu niềm vui thanh thoát, lại cần lạc thú xác thịt chóng 
qua, thì có thể gọi như thế là “kính mến Chúa duy nhất và trên 
hết mọi sự” được sao? Thử hỏi lại lòng mình xem đang cần cái 
gì nhất trên đời này. Câu tự hỏi ấy có thể là thước đo đức tin, 
lòng cậy, lòng mến Thiên Chúa của chúng ta.  

Cũng vậy, luật yêu người đòi hỏi một lòng yêu trọn vẹn 
tới mức từ bỏ mình tất cả, cho đi tất cả cho người, để tha nhân 
được sống, sống dồi dào và sống hạnh phúc.  

“Kính mến Chúa, yêu thương người”, đâu có đơn giản 
là một điều luật dễ thực thi trong cuộc đời chúng ta. Vì thế, 
ước gì mỗi chúng ta hãy bắt đầu thực thi điều luật khó ấy ngay 
trong đời sống gia đình, nơi Thiên Chúa chúc phúc để con 
người yêu nhau nhờ mối tương quan kỳ diệu, huyền nhiệm.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con để lòng thuộc trọn về 
Chúa, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu người như Chúa yêu, 
và tiến tới sự trọn lành mà Thiên Chúa mong ước. Amen.  
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13/3 THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY 
Hs 6,1-6; Lc 18,9-14 
CHÚA NHẬM LỜI NGƯỜI KHIÊM NHƯỢNG CẦU XIN 
“Người thu thuế ra về được khỏi tội”. 

Hai người cầu nguyện, một người biệt phái kiêu căng, 
một người thu thuế khiêm nhượng. Chúa Giê-su cho biết: lời 
nguyện của người khiêm nhượng thì đẹp lòng Chúa và Chúa 
thương nhậm lời, ban ân sủng đổi mới, ân sủng bình an; còn 
lời nguyện của người kiêu căng không làm vui lòng Chúa, 
Chúa không nhậm lời, chẳng được ơn ích gì, và trắng tay ra về.  

Lẽ nào Chúa không biết chúng ta đã sống sao, làm gì, 
giữ luật Chúa thế nào, yêu mến Chúa bao nhiêu, mà chúng ta 
phải kể đếm, phải liệt kê, khai trình, báo cáo! Như thế thì có 
đủ tin vào Chúa là đấng thông suốt mọi sự chưa? Có cần phải 
nhắc để Chúa nhớ, sợ Chúa quên?! Hay yêu cầu Chúa phải đối 
xử tốt với mình như mình đã đối xử đàng hoàng với Chúa? 

Đã vậy, lời cầu nguyện của người kiêu căng còn mắc 
lỗi đức bác ái nặng nề với tha nhân, khinh thường kẻ khác, kể 
tội thiên hạ để minh chứng cho sự công chính của mình: “tôi 
không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay 
là như tên thu thuế kia”… 

Cho đến nay, trong chúng ta vẫn còn không ít người cầu 
nguyện với Chúa theo cách không đẹp lòng Chúa ấy. 

Chúa muốn chúng ta thân thưa với Chúa trong tâm tình 
khiêm hạ thẳm sâu: nhận mình là người tội lỗi bất xứng với 
Chúa, xin Chúa thứ tha. Hơn nữa, không chỉ cầu nguyện cho 
mình, mà còn phải mở lòng bác ái, cầu nguyện cho người thấp 
bé, nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi…Người khiêm nhượng được 
Chúa yêu thương nhậm lời và ban phát muôn ân sủng.  

Lạy Chúa, xin cho gia đình giúp nhau nên thánh bằng 
sự khởi đầu tập luyện nhân đức khiêm tốn tự nhiên và tiến dần 
đến chỗ khiêm nhượng như Chúa Giê-su, với Chúa Giê-su, để 
lời cầu nguyện của gia đình mang lại nhiểu ân sủng. Amen.  



 17 

14/3 CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY. 
2Sb 36,14-17a.19-23; Ep 2,4-10;Ga 3,14-21.  

TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI 
“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài 
mà được cứu độ”. 

Chúa Giê-su nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi 
đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì 
không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa 
không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, 
nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”.  

Lời này còn vang mãi cho đến tận thế, vì Thiên Chúa 
xót thương và khát khao cứu rỗi hết thảy con người. Người 
không muốn bất kỳ một con người nào đã được sinh ra trên 
trần gian này phải hư mất đi, phải chết ngàn đời bởi tội lỗi.  

Thánh Phao-lô nói: “Anh em chết bởi tội và được cứu 
rỗi bởi ân sủng”. Ngài xác quyết: đức tin là do ân sủng, không 
phải do tài trí, khả năng hay sự hiểu biết. Và ân sủng của Chúa 
thì đã sẵn sàng. Điều quan trọng còn lại, là con người có biết 
dùng sự khôn ngoan và tự do Chúa ban để đón nhận Chúa Giê-
su, đón nhận ân sủng, hay kiêu hãnh mà từ chối cách vô ơn.  

Như xưa, ai bị rắn cắn, mà nhìn lên rắn đồng kêu cứu, 
thì được chữa lành. Việc nhìn lên rắn đồng là việc tự nguyện. 
Cũng vậy, đến nay, ai tin Chúa Giê-su và trông cậy vào Thánh 
Giá của Người, sẽ được cứu rỗi. Đáng tiếc thay, đến phút này, 
còn biết bao người chưa biết Chúa Giê-su để tin, biết bao 
người đã nghe biết mà không tin, và còn có cả những người 
biết mà từ chối, xem thường, bài xích, bôi nhọ, phá đổ, triệt hạ 
Chúa Giê-su và Thánh Giá của Người.  

Ước gì các Ki-tô hữu, các gia đình công giáo, yêu mến 
Chúa Giê-su hết lòng, và luôn kêu cầu Thánh Giá Chúa, chìa 
khóa mở cánh cửa trời vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận đức tin, sống 
hiệp thông huynh đệ và làm chứng nhân Nước Chúa. Amen.  
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15/3 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY 
Is 65,17-21; Ga 4,43-54 

ÔNG TIN LỜI CHÚA GIÊ-SU NÓI, VÀ TRỞ VỀ 
“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. 

Một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con 
trai đang đau liệt, đã đến thưa với Chúa Giê-su “Thưa Ngài, 
xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo: “Ông 
hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và 
trở về. Các gia nhân đón ông và báo cho biết con ông đã khỏe, 
đúng vào lúc Chúa Giê-su nói “Con ông mạnh rồi”.   

Chúng ta có thể nhận ra một vài điều đặc biệt nơi viên 
quan chức nhà vua: Một, ông có lòng thương và trách nhiệm lo 
lắng cho người thuộc về ông khi đau bệnh. Hai, hẳn là ông 
chưa hề gặp Chúa Giê-su. Ba, ông có lòng khiêm tốn, từ bỏ cái 
sĩ diện quan chức. Bốn, ông đã đích thân đến với Chúa Giê-su. 
Năm, ông nói lên lòng tin: xin Ngài xuống trước khi con tôi 
chết. Sáu, ông tin lời Chúa Giê-su nói: Ông hãy về đi, con ông 
mạnh rồi. Bảy, và ông đã được điều ông khấn xin. 

Đúng là một lòng tin ít thấy, khó gặp nơi những người 
lương dân, nhưng lại là một lòng tin khá chuẩn mực cho mỗi 
chúng ta. Tất cả những tố chất làm nên một đức tin đẹp, đã hòa 
quyện với nhau tròn đầy. Đó là: tình thương, trách nhiệm, lòng 
khiêm nhượng, sự chân thành, điều xin chính đáng, tuyên xưng 
lòng tin và quan trọng hơn cả là vững tin rằng: Lời Chúa Giê-
su là chính sự hiện diện của quyền năng Thiên Chúa.  

Trong các gia đình, đang không thiếu những trường hợp 
đau yếu bệnh tật phần xác, tội lỗi hư đốn phần hồn. Ước gì 
chúng ta cũng mặc lấy tâm tình, lòng tin và cách thể hiện của 
“viên quan chức lương dân kia” mà đến với Chúa Giê-su, xin 
Người cứu chữa, nhất là cứu chữa những thành viên lạc đường 
tội lỗi, sớm trở về với Chúa, với gia đình trong mùa chay này.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào Lời Chúa 
Giê-su, Lời Quyền Năng Cứu Độ của Thiên Chúa. Amen.  



 19 

16/3 THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY 
Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3.5-16 

XIN ƠN KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ SỐNG YÊU 
“Tức khắc người ấy được lành bệnh”. 

Người bại liệt, ba mươi tám năm nằm bên bờ hồ Bết-
sai-đa, chờ lúc nước động, may ra, có ai thương tình quăng 
anh ta xuống hồ nước tái sinh! Ôi Trời! Ba mươi tám năm vô 
vọng. “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi 
nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”.  

Chúa Giê-su cảm thấu cảnh tình của anh và đã chữa cho 
anh khỏi bại liệt. Người là nguồn nước cứu rỗi bên phải đền 
thờ chảy ra, như tiên tri Ê-giê-ki-el đã nói.  Anh vác chõng đi 
về. Nhiều người phản đối, bắt bẻ chuyện ai đã chữa lành bệnh 
và cả chuyện vác chõng trong ngày Sa-bat. Bấy giờ, người bại 
liệt đã đi được, và người đi được lại bại liệt cả tâm hồn! 

Người đời vẫn luôn kiêu căng, ích kỷ, thấy ai phúc thì 
ganh tỵ, bôi nhọ, bài xích; thấy ai họa, ai đọa thì nguyền rủa, 
khinh khi. Còn kiêu căng, còn ích kỷ, thì trái tim con người 
còn hóa đá, đóng băng, không có tình yêu, không có lòng xót 
thương, thấu cảm, nhất là không có bình an, niềm vui, và chỉ 
có bất an, bất hạnh. Người dưng nước lả là như thế. Không lẽ 
trong nhà cũng vậy sao. Thế mà, cũng nhan nhãn những vợ 
chồng, anh chị em trong nhà không biết chia vui sẻ buồn, 
không muốn thấy người nhà mình thành công, vinh dự, cũng 
chẳng muốn chia nhục nhã, khổ nhọc, đớn đau, thất bại… 
Lòng kiêu căng, tính ích kỷ đang làm cho cả nhà bại liệt.   

Mùa chay và Lời Chúa hôm nay mời gọi các gia đình 
hãy nhận ra tội kiêu căng ích kỷ trong lòng mỗi người đã gây 
nên bệnh bại liệt tâm linh, tình cảm, tình yêu cho cả nhà chúng 
ta. Hãy sám hối, tin Chúa Giê-su là nguồn nước cứu rỗi, và xin 
Người rửa sạch lòng kiêu căng, để có khiêm nhượng, vị tha. 

Lạy Chúa, xin ban ơn khiêm nhượng để chúng con sống 
yêu Chúa, yêu gia đình, yêu hết thảy mọi con người. Amen.   
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17/3 THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY 
Is 49,8-15; Ga 5,16-30 Thánh Patriciô, Gm. 

CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT 
“Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế 
nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý 
Người”. 

Nhiều người phản đối việc Chúa Giê-su chữa bệnh 
trong ngày Sa-bat. Chúa Giê-su cho biết: Công việc của Thiên 
Chúa là liên lỉ, không ngừng thi thố lòng xót thương cứu rỗi 
qua Lời cứu rỗi của Người, theo ý của Cha.  

Cả đoạn Tin Mừng là mạc khải quan trọng về Thiên 
Chúa Cha, về quyền năng và lòng khát khao cứu rỗi của Cha, 
về tương quan mật thiết ngôi vị và quyền năng giữa Chúa Cha 
và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Lời Mạc Khải này 
muốn nói cho chúng ta biết hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa 
Giê-su, Đấng Cứu Độ Duy Nhất, để được ơn cứu sống, ơn 
phục sinh, ơn hằng sống trong Nước Thiên Chúa. Ngoài Chúa 
Giê-su ra, chúng ta không còn niềm hy vọng cứu rỗi nào khác, 
không có sự sống, sự sống lại, và sự hằng sống nào khác. 

Ước gì Lời Chúa hôm nay mở lòng của chúng ta ra khỏi 
mê muội trong cuộc sống trần gian này. Bởi phàm ai trong 
chúng ta không có lòng khao khát sống mãi trên cuộc phù vân 
này, và tưởng như là hạnh phúc. Phàm ai trong chúng ta không 
bị danh lợi dục trần gian này khống chế đến mức bằng lòng 
làm nô lệ cho nó, mà ngỡ là tự do, ấm no, hạnh phúc lâu bền! 

Ước gì Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho các gia đình về 
cuộc sống gia đình sum họp hạnh phúc viên mãn, chỉ trong 
Nước Thiên Chúa, nhờ Lời Cứu Rỗi và sự Phục Sinh của Chúa 
Giê-su mà thôi. Và từ đó, cả nhà cùng giúp nhau để được cùng 
thuộc về Chúa Giê-su ngay khi còn ở đời này. 

Lạy Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ Duy Nhất, xin cho các 
gia đình sống Lời Người dạy, và xác tín rằng chỉ được bình an 
hạnh phúc, êm ấm khi Tin, Cậy, Mến Người mà thôi. Amen.  
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18/3 THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY 
Xh 32,7-14; Ga 5,18.31-47 Thánh Cyrillô, Gmtsht. 

TIN CHÚA - SỐNG CHO VINH DANH CHÚA 
“Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các 
ngươi vẫn tin tưởng”. 

Dân Do Thái luôn tự hào mình là Dân Riêng Thiên 
Chúa, con cháu các tổ phụ, dân tộc anh hùng của Môi-sê, 
nhưng lại không tin Chúa Giê-su là Con của Thiên Chúa của 
các Tổ Phụ, của cha ông họ. Chúa Giê-su nói: Môi-sê đang tố 
cáo họ về tội không tin này. 

Lòng kiêu căng đã dẫn họ đi vào con đường lầm lạc. Họ 
tự xác nhận mình là chân lý, hiểu biết của mình là chân lý, và 
niềm tin của mình là đã chuẩn mực rồi, nên không đón nhận 
Chúa Giê-su và lời rao giảng “sám hối và Tin vào Người’. Họ 
xem Chúa Giê-su là gàn dở và còn muốn thực hiện ý đồ loại 
trừ Người ra khỏi xã hội trần gian.  

Chúa Giê-su quở trách người Do Thái không chỉ vì lòng 
họ cứng tin vào Người, mà còn vì họ quá tin vào hiểu biết của 
họ, và lam dụng vinh quang Chúa ban để khai trừ Thiên Chúa.  

Quả thực, họ mê muội đáng trách vì đã biến cái vinh 
quang vĩnh cửu thành ngắn hạn, chóng vánh. Nhiều người 
trong chúng ta cũng đang rơi vào tình trạng mê muội như thế. 
Đâu phải chỉ cần có danh hiệu Ki-tô hữu, có mớ hiểu biết về 
Thiên Chúa hay con dòng cháu giống nhà có đạo, hoặc thuộc 
thánh phần ưu tuyển là chắc vé vào Nước Thiên Đàng đâu. 
Chúng ta cũng đang tìm hư danh cho mình và làm vinh quang 
cho nhau mà không làm cho vinh danh Chúa. Bao lâu còn 
thèm thuồng những lời khen nịnh ba xu, còn cất công tìm kiếm 
hư danh để đời, sự nổi trội hơn người ngắn hạn… là bấy lâu 
còn chưa tin vào Chúa Giê-su và vinh quang cho Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình giữ đạo vì lòng tin cậy 
mến tuyệt đối vào Thiên Chúa, vào Lời Cứu Rỗi của Chúa  
Giê-su, và sống sao để tất cả cho vinh danh Chúa. Amen. 
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19/3 T.GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ 
MARIA. 2Sm 7,4-5a,12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-
51a     NĂM BIỆT KÍNH THÁNH GIUSE 
“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”.  

Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo 
hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội 
Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư 
“Trái tim của người Cha” – và công bố “Năm đặc biệt về 
thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021.  

Tông thư Trái tim của người Cha được Đức Thánh Cha 
viết trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Theo ngài, đại dịch 
giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của những con người vì 
công ích, những người xa ánh đèn sân khấu, kiên nhẫn mỗi 
ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan toả sự đồng trách nhiệm. 
Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không 
được chú ý, người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, 
người chuyển cầu, là sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những 
lúc khó khăn”. Thánh nhân nhắc chúng ta rằng những người 
dường như “giữ vai trò phụ”, âm thầm, lại là lại là “những vai 
chính không thể so sánh trong lịch sử cứu độ”. 

Tông thư với 7 điểm quan trọng về thánh Giuse:  
Người cha được các tín hữu yêu mến; Người cha dịu dàng; 
Người cha vâng lời Thiên Chúa; Người cha của sự đón tiếp; 
Người cha can đảm sáng tạo; Người cha lao động; Người 
cha luôn là bóng mát che chở.  

Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến chủ điểm Thánh 
Giuse Người Cha vâng Lời Thiên Chúa, luôn hết lòng yêu 
mến, chăm sóc, phục vụ Đức Maria và Chúa Giê-su, chu toàn 
lề luật của Thiên Chúa trong vai trò người cha trong gia đình. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình suy gẫm các nhân đức 
của Thánh Giuse, noi gương thánh thiện của Người, và nhất là 
cầu xin với Người những ơn cần cho bình an hạnh phúc gia 
đình hôm nay trên trần gian và mai sau trên thiên quốc. Amen. 
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19/3 THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY 
Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30 

LUÔN KẾT HIỆP MẬT THIẾT VỚI CHA QUYỀN 
NĂNG VÀ XÓT THƯƠNG 

“Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”. 
Người Do Thái cứng lòng không tin vào Chúa Giê-su. 

Họ đang tìm cách bắt giết Chúa Giê-su. Nhưng Người vẫn 
không trốn tránh, vẫn công khai kiên trì tỏ cho họ biết về sứ 
mệnh Thiên Sai, Cứu Thế của Người. Người hoàn toàn thuộc 
về Cha, luôn trong kế hoạch của Cha. Người đang làm tất cả 
các việc vì vâng phục Cha. Người biết thánh ý Cha Người 
muốn Người phải làm gì, phải nói gì, phải thế nào, lúc nào, ở 
đâu. Và vì thế, người Do Thái có tìm cách bắt giết Người, 
nhưng Người biết, chưa tới giờ của Người phải nộp mình trong 
tay người Do Thái. Người vẫn an nhiên. Vẫn anh hùng. 

Hãy đặt mình vào tâm trạng của Chúa Giê-su, cùng 
sống với Chúa Giê-su trong những giây phút tưởng chừng như 
rối rắm bời bời, bất an bất định ấy, để thấu hiểu đường nẻo “ân 
sủng và trung thành” của Thiên Chúa. Với Thiên Chúa, ân 
sủng xót thương và lòng trung tín với lời hứa cứu chuộc là 
đích nhắm phải tới. Và với Chúa Giê-su, hoàn toàn tín thác 
vào quyền năng của Cha, nên vâng phục tuyệt đối, khiêm 
nhượng thẳm sâu, để thực hiện thánh ý Cha. 

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, nhất là trong cuộc 
sống gia đình, có biết bao lần chúng ta phải đứng bên bờ vực 
thẳm của khổ đau tan nát, của thất bại ê chề, của nợ nần chồng 
chất, của bất công oan nghiệt, của tình đời phủ phàng đen 
bạc….thử hỏi, chúng ta đã kết hiệp với Thiên Chúa quyền 
năng và xót thương của chúng ta như thế nào? Chúa Giê-su 
đang dạy chúng ta bài học kết hiệp tuyệt đối với Cha quyền 
năng và xót thương, để an vui, để chiến thắng, để vượt qua! 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình đau khổ luôn tín thác 
hoàn toàn vào Thiên Chúa uy quyền và xót thương. Amen.  
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20/3 THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY 
Gr 11,18-20; Ga 7,40-53 

CÓ NHỮNG KHỔ ĐAU TRONG ĐỜI… 
“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” 

Giữa những người biệt phái không tin vào Chúa Giê-su 
và người Do Thái tin vào Chúa Giê-su đã xảy ra những tranh 
luận về sứ vụ Thiên Sai, về vai trò của Chúa Giê-su, Đấng 
Được Xức Dầu Phong Vương Cứu Thế.  

Các biệt phái dựa vào sự hiểu biết Kinh Thánh cách 
lệch lạc, để cho rằng không thể có một Đấng Thiên Sai xuất 
thân từ Galilê. Họ định hình một Đấng Thiên Sai theo ý họ. Họ 
còn dựa vào thế lực trần gian đòi kết án Đấng đến cứu mình 
khỏi chết đời đời. Còn những người đã tin vào Chúa Giê-su 
hầu hết là thành phần thấp bé, đã không thể làm lay chuyển 
lòng chai đá của họ. 

Có lẽ nào Thiên Chúa quyền năng vô biên lại phải chào 
thua lý lẽ của những kẻ kiêu căng dám chống lại Người, dám 
giơ chân mà đạp mũi nhọn… Nhưng không, ý của Thiên Chúa 
Cha là Con của Người phải khiêm nhượng, vâng phục và bằng 
lòng chịu sát tế để nên hy lễ cứu chuộc cả nhân loại kiêu căng, 
bất tín này, để con người được cứu sống, được hạnh phúc. 

Những khổ đau trong đời mỗi chúng ta, tưởng như là vô 
lý, nhưng không bao giờ là vô ý trong kế hoạch của Cha chúng 
ta trên trời – nhất là, khi chúng ta thi hành sứ vụ loan báo sự 
công chính giữa những bất chính. Những kẻ bất chính không 
ưa chuộng điều công chính, và người phản đối chúng ta, làm 
cho chúng ta đau khổ… không ai khác hơn là vợ, là chồng, là 
con cái của mình. Những lúc đau khổ vì sống công chính trong 
gia đình, ước gì, mỗi chúng ta nhớ đến và kết hiệp với khổ đau 
của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng không hề đau khổ, 
lại bằng lòng chịu đau khổ vì hạnh phúc của chúng ta.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, 
và can đảm giúp nhau sống công chính nhờ Lời Người. Amen.  
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21/3 CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY.  
Gr 31,31-34; Hr 5,7-9; Ga 12,20-33 

HẠT LÚA MÌ TRONG GIA ĐÌNH 
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều 
bông hạt”. 

Chúa Giê-su là hạt lúa mì mà Thiên Chúa gieo vào lòng 
đời. Hạt lúa mì Chúa Giê-su đã bằng lòng đánh mất mình đi, 
bằng lòng thối đi trong lòng đất, để nẩy mầm xanh và vươn lên 
thành cây lúa mới, trổ sinh bông hạt vàng mang lại sự sống 
mới cho nhân loại – sự sống bình an hôm nay và vĩnh cửu! 

Lời trần tình của Người rất thật về thân phận hạt lúa mì 
của chính Người: Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự 
sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. 
Và Lời này, trở nên Lời Vàng cho tất cả những ai muốn chiếm 
hữu một sự sống an vui viên mãn ở đời này và đời sau.  

Ai cố công vun quén, nắm níu, cất giữ riêng cho mình 
sự sống ở đời này, thì chỉ sống được ở đời này. Còn ai chịu 
mất mình đi để lo cho sự sống của người khác, thì lại còn được 
sự sống ở đời sau. Đó là chân lý sự sống của Chúa Giê-su. Vậy 
ai nói mình tin vào Chúa Giê-su, ai nói mình yêu mến Chúa 
Giê-su mà không đi vào chân lý sự sống của Người, thì chưa 
phải là tin, chẳng phải là yêu, mà chỉ là một sự dối lừa trơ trẽn!  

Cha mẹ, vợ chồng phải đích thực là hạt lúa mì trong gia 
đình. Bởi, đã có bao gia đình tan tác chỉ vì vợ, vì chồng không 
chấp nhận mất mình đi, hư thối đi, tàn tạ đi vì sự sống của 
nhau và của con cái. Nơi nào có sự chết vì yêu, nơi ấy mới 
thực sự có sự sống và sự sống giá trị. Không có hạnh phúc gia 
đình nào mà không phải đổi lấy bằng máu và nước mắt, bằng 
hy sinh, bằng tự nguyện đánh mất, tàn tạ và dâng hiến… 

Lạy Chúa, xin Lời Chúa giúp mỗi người trong gia đình 
chúng con, đích thực là hạt lúa mì tự nguyện đánh mất lòng 
kiêu căng, hư thối tính ích kỷ, chết đi sự nuông chiều bản thân, 
để trổ sinh cho nhau hoa trái bình an hạnh phúc. Amen.  



 26 

22/3 THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY       
Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11 

HÃY CÓ LÒNG KHOAN NHÂN VỚI TỘI NHÂN 
“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. 

Sách Daniel kể: có hai kỳ lão thèm khát dục tình với bà 
Susanna xinh đẹp đoan chính, nhưng không được, nên hai ông 
đã vu khống cho bà chuyện phạm tội với người khác để bà 
phải bị xử tử. Thiên Chúa sai Daniel minh oan và cứu bà. 

Tin mừng kể chuyện người phụ nữ bị người ta bắt quả 
tang phạm tội ngoại tình, và họ dẫn chị đến Chúa Giê-su để 
hỏi Người có đáng ném đá chị cho đến chết không. Chúa Giê-
su nói với họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị 
này trước đi”. Người đã cứu người phụ nữ ngoại tình khỏi 
chết, và bảo chị về bình an, đừng phạm tội nữa!  

Hãy nhìn lại mình! Chúng ta là con cháu của tổ tông 
loài người đã bất tín phản nghịch với Thiên Chúa trung tín, và 
đã ngoại tình với quỷ ma vì lời đường mật của danh lợi dục 
trần gian. Cũng vậy, vì ảnh hưởng của nguyên tội, lòng trí 
chúng ta luôn hướng chiều về tội lỗi, luôn phản nghịch Chúa, 
luôn ngoại tình với ma quỷ và các quyến rủ vật chất hư hèn.  

Vậy mà, thời nào cũng có, ở đâu cũng có, ngay trong 
gia đình cũng có chuyện đặt điều vu khống vì ganh tỵ, hoặc để 
thỏa mãn lòng giận, lòng ghét của mình; còn có cả chuyện lên 
án, tố cáo nhau, chỉ vì thỏa mãn lòng ích kỷ của mình.   

Mỗi chúng ta đều đáng tội bị ném đá cho đến chết, 
nhưng đã được cứu sống nhờ lòng nhân hậu xót thương của 
Thiên Chúa và hy lễ cứu chuộc của Chúa Giê-su. Lời Chúa 
nhắc nhớ mỗi chúng ta: phải có lòng khoan nhân với tội nhân; 
đừng bao giờ có ý lên án, tố cáo ai; nhất là, người trong nhà 
đừng tố cáo nhau, và, hãy lên án, tố cáo chính mình.  

Lạy Chúa, xin cho người trong nhà luôn khiêm tốn 
nhận ra mình tội lỗi, nhận ra ơn Chúa thứ tha cứu rỗi, để biết 
đối xử khoan dung với nhau, và với tất cả mọi người. Amen. 
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23/3 THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY         
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30 

KHÔNG TRÁNH NÉ, HAY CHỐI TỪ SỰ CHẾT 
“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận 
biết Ta là ai”. 

Chúa Giê-su đã biết Người sẽ phải chết, và phải chết 
cách nào. Nhưng Người tỏ ra cho mọi người biết rằng Người 
không từ chối hay tránh né cả cái chết, lẫn cách chết.  

Đã làm người, ai mà không quý chuộng sự sống mình, 
ai mà không ham sống thêm một ngày một giờ, ai mà xót xa 
khi phải đối diện với phút giây lâm tử. Và càng xót xa hơn khi 
biết con người ta sẽ đóng đinh mình vào thập giá, sẽ treo mình 
lên trên thập giá, và sẽ phải chết cách đắng cay tủi nhục. Thế 
mà, Chúa Giê-su vẫn thản nhiên mạnh dạn can đảm công bố 
cho mọi người biết điều cần phải biết theo Thánh Ý yêu 
thương của Chúa Cha: “Khi nào các ông đưa Con Người lên 
cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều 
gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã 
sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta 
luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. 

Lời công bố này giúp chúng ta hiểu thấu đáo rằng: 
Chúa Giê-su là con người thật và là Thiên Chúa thật. Người 
không tránh né, mà chấp nhận, vì Người là Thiên Chúa thật, và 
theo ý Thiên Chúa Cha, thì Người phải được treo lên, phải 
chết thật, và trở nên cái giá cứu chuộc nhân loại.  

Những người yêu nhau trong gia đình cũng luôn luôn 
hiểu rõ về cái chết, cách chết, chết từng giờ từng phút của 
mình, nhưng không tìm cách tránh né hay chối từ, vì chỉ có 
chết, thì người mình yêu mới được sống. Chỉ có cái chết lòng 
kiêu căng, ích kỷ, cái riêng tư của chồng, của vợ, của mỗi 
người mới có sự sống, bình an và hạnh phúc cho gia đình.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình có lòng yêu thương 
nhau như Chúa Giê-su yêu, là chấp nhận chết vì yêu. Amen.  
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24/3 THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY         
Đn 3,13-20.91-92.95; Ga 8,31-42 

VẪN KIÊN TRÌ NÓI LỜI YÊU, TỎ LÒNG YÊU  
“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự 
được tự do”. 

Người Do Thái vẫn tự phụ là con cháu Abraham, nhưng 
bán tín bán nghi một Đấng Thiên Sai chừng vô danh tiểu tốt, 
xuất thân từ giai cấp thấp cùng, bé mọn. Không chỉ ngờ vực, 
một số người còn muốn loại trừ Chúa Giê-su ra khỏi xã hội 
nhân loại này, chỉ vì, họ sợ sẽ có nhiều người tin vào Người, 
và bấy giờ, họ sẽ gặp bất lợi, vì không còn ai dám tin họ nữa.  

Thế mà, Chúa Giê-su vẫn kiên trì nói lời yêu, lời mạc 
khải xót thương tha thiết, lời mời gọi sám hối và nhận ra ơn 
cứu độ nơi Người, lời tỏ tình của Thiên Chúa cho tất cả mọi 
người: tin, chưa tin, không tin… và với cả những người đang 
mưu toan giết mình … Người nói: “Nếu Chúa Con giải thoát 
các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự…”. 

Những lời tha thiết này, có phải để van xin một xót 
thương, hay cầu lụy một ân xá? Thưa rằng, hoàn toàn không vì 
mối lợi nào cho Người, nhưng vì mối lợi cho kẻ có ý tiêu diệt 
Người. Chuyện vô lý của Thiên Chúa không ai hiểu thấu. Bởi, 
đối với con người, nếu biết ai ấy hãm hại mình, hẳn sẽ tức 
giận, phòng thủ, hoặc ra tay trước. Đàng này, Chúa Giê-su vẫn 
kiên trì nói lời yêu, kiên trì tỏ lòng yêu…. 

Được mấy ai trong chúng ta tỏ lòng khoan dung với 
người ghét mình, người làm tổn thương mình. Ngay với vợ với 
chồng, với anh em trong nhà, mà đôi khi cứ còn ghim gút rồi 
tìm cách trả đủa khi mình bị xúc phạm… Lời Chúa đang nhắc 
nhớ mỗi chúng ta phải kiên trì nói lời yêu, kiên trì tỏ bày tình 
yêu đối với người bất tín, bất nghĩa, bất nhân đối với mình.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình mặc lấy lòng khoan 
dung quảng đại của Chúa Giê-su, để hóa giải những nỗi đau 
cuộc đời, thành niềm vui an bình hạnh phúc. Amen.  
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25/3 LỄ TRUYỀN TIN 
Is 7,10-14.8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38 
CÁI BƯỚC XUỐNG CỦA ĐẤNG SÁNG TẠO VŨ HOÀN 
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. 

Ngôi Lời của Thiên Chúa, Ngôi Thiên Chúa sáng tạo cả 
vũ hoàn này, và nhân loại này chỉ bằng một Lời Quyền Năng. 
Thế mà, đến lượt mình muốn làm người, lại phải xin cho được 
sự đồng thuận của con người, của một trinh nữ ở thành xứ 
Galilêa bé nhỏ!  

Hóa ra, cái bước xuống làm người của Đấng Toàn Năng 
lại cần thiết có sự cộng tác của con người, đến mức, không có 
không được. Đấng Toàn Năng đã cất đi cái quyền năng của 
mình, để bước vào cuộc đời này bằng con đường khiêm 
nhượng, bé nhỏ của một thụ tạo. Bấy giờ, Thiên Chúa Toàn 
Năng lại đợi chờ hai tiếng “xin vâng” của một thụ tạo mà 
Người đã dựng nên!  

Toàn cảnh truyền tin cho Đức Mẹ đã mở ra cho nhân 
loại chiêm ngắm điều huyền diệu của Đấng Toàn Năng tác tạo 
vũ hoàn: Đó là Người khiêm nhượng thẳm sâu, để tôn trọng 
cách tuyệt đối quyền tự do mà Người đã ban cho con người.  

Trinh Nữ Maria đón nhận thông tin từ trời với một thái 
độ rất chân thành, cung kính, rất tự do, và cuối cùng là đồng 
thuận theo  thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải là chân 
thành, cung kính, tự do và bất thuận, để theo ý riêng mình.  

Đấng Sáng Tạo vũ hoàn đã tỏ cho chúng ta một tình 
yêu thương vĩ đại, trong sự khiêm nhường tư hạ rất thẳm sâu. 
Không có khiêm nhượng, không thể có tình yêu, lòng thương 
xót. Đức Maria đã nêu gương cho chúng ta về việc sử dụng tự 
do Chúa ban, để cộng tác với Chúa, và cho vinh danh Chúa. 

Lạy Chúa, giữa một xã hội con người lạm dụng tự do 
theo ý riêng, từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa, xin cho các 
gia đình noi gương Mẹ Maria đón nhận và cộng tác với Tin 
Mừng, để vinh danh Chúa và gia đình được cứu rỗi. Amen.  
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25/3 THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY       . 
St 17,3-9; Ga 8,51-59  

KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ TIN, YÊU 
“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được 
thấy ngày của Ta”. 

Chúa Giê-su không có ý tranh luận với người Do Thái 
về niềm tin vào Abraham và niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng 
Người kiên trì nói cho họ biết chính Người là Con Thiên Chúa, 
Thiên Chúa của các tổ phụ, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và 
Giacop mà họ tôn thờ. Thế nhưng, lòng dạ họ kiêu căng cứng 
cỏi. Họ tự phụ vốn hiểu biết của mình. Vì thế, trong lòng họ, 
với họ, họ nghĩ họ đang tranh luận với một người họ cho là 
xoàng thường và phần thắng thuộc về họ. Họ loại trừ Người. 

Rõ ràng, suy luận của con người, không thể nào chạm 
tới được ý nghĩ của Thiên Chúa, nhưng con người lại kiêu 
căng không chịu mở lòng mê muội ra mà đón nhận ánh sáng 
của thần linh. Cuối cùng, con người phải chết trong cái hiểu 
biết bé nhỏ mà tự mãn của mình. 

Chúa Giê-su nói với người Do Thái, và cũng đang nói 
với mỗi chúng ta: “Ai giữ lời Ta thì sẽ không bao giờ phải 
chết”. Việc nghe và giữ Lời Chúa, sống Lời Chúa, tưởng 
chừng như không khó tí nào, nhưng thực ra là rất khó, nếu 
chúng ta không khiêm nhượng chấp nhận xóa bỏ cái trí hiểu 
què quặt mà đầy tự tôn tự mãn của mình đi. Cũng vì kiêu căng, 
mà đôi khi, Lời Chúa thì chúng ta không quý chuộng, ôm ấp, 
lại chọn lấy một câu nói của người phàm làm kim chỉ nam; 
điều Chúa dạy thì chẳng bận tâm, lại để nặng lòng giữ như in 
lời bà thầy bói! Cũng vậy, trong các gia đình, chẳng nghe 
chẳng tin nhau trong nhà, lại tin bà hàng xóm! Không tin yêu 
Lời Chúa, là từ chối và giết chết sự sống. Không tin yêu người 
trong nhà, là tự đánh mất hạnh phúc thiêng liêng gia đình.  

Lạy Chúa, Lời Chúa cứu sống chúng con. Xin cho các 
gia đình quý chuộng, đón nhận và thực thi Lời Chúa. Amen. 
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26/3 THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY         
Gr 20,7.10-13; Ga 10,31-42 

THỜI KHẮC BI THƯƠNG CÙNG CỰC NHẤT 
“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”. 

Chúa Giê-su vẫn kiên trì nói cho dân Do Thái biết về sứ 
vụ của Người và về ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho họ. Có 
nhiều người đã tin vào Người. Nhưng, càng có nhiều người tin 
Người, thì các thủ lãnh Do Thái lại càng tức giận muốn tiêu 
diệt Người cho sớm. Họ cho rằng Người xúc phạm tới Thiên 
Chúa của họ. Họ đã muốn ném đá Người. Tin Mừng hôm nay 
cho biết, họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ.  

Tất cả đều không ngoài thánh ý của Cha. Chúa Giê-su 
vẫn sống và làm việc theo ý của Cha. Thời gian của Người là 
của Chúa Cha. Vận mạng Người, Người đã đặt trong tay Cha. 

Cùng sống lại thời khắc này của Chúa Giê-su, thời khắc 
bóng tối muốn bao trùm cả ánh sáng, thời khắc sự dữ đòi trừng 
phạt sự thiện, thời khắc cái ác đòi lên ngôi thống trị, chúng ta 
chiêm ngắm vẻ đẹp nhẫn nhục, tín thác, vâng phục Cha của 
Chúa Giê-su, vì yêu con người, vì phần rỗi của mỗi chúng ta. 

Ai trong chúng ta, trong các gia đình, cũng có những 
thời khắc khó khăn, nguy hiểm… thời khắc của những bất 
đồng dị biệt; thời khắc đấu tranh cho sự công chính trong nhà; 
thời khắc bảo vệ sự sống còn của hạnh phúc gia đình; thời 
khắc đối diện với tai họa, bệnh tật, tuổi già, sự chết; thời khắc 
của đức công bằng và nợ nần, thất bại… nhưng chắc chắn, 
không có cái thời khắc nào của chúng ta có thể sánh với thời 
khắc bi thương của Con Thiên Chúa, của Đấng vô tội…Vì thế, 
ước gì chúng ta luôn kết hiệp với Chúa Giê-su trong mọi thời 
khắc cùng cực nhất, để cùng Người, tín thác hoàn toàn vào 
Cha chúng ta trên trời với niềm hy vọng chiến thắng.   

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình luôn bình an tín 
thác tuyệt đối vào Cha quyền năng và thương xót, trong mọi 
thời khắc đau thương cùng cực nhất của cuộc đời. Amen.  
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27/3 THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY 
Ed 37,21-28; Ga 11,45-57 

NGƯỜI ĐÃ NHẬN ÁN TỬ THAY CHO CHÚNG TA 
“Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”. 

Sau phép lạ làm cho Lagiaro sống lại từ huyệt mộ đã 
bốn ngày chôn cất, dân thiên hạ nay vô cùng thán phục, và 
nhiều người tin theo Chúa Giê-su. Tin tức thời sự kỳ diệu nóng 
bỏng này, đã đến tai những lãnh đạo Do Thái, và họ bắt đầu e 
ngại, uy tín Chúa Giê-su sẽ làm hại nước hại dân.  

Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị 
không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết 
thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Như thế là họ 
đã quyết định giết Chúa Giê-su. 

Và thánh sử Gioan chú thích: “Không phải tự ông Cai-
pha nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, 
ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và 
không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái 
Thiên Chúa đang tản mát về một mối”.  

Quả thực, cái chết của Chúa Giê-su vô tội là cái chết 
thay cho cả nhân loại đáng phải chết vì tội lỗi; cái chết của 
Con Chiên Thiên Chúa làm hy lễ đền tội đẹp lòng Chúa Cha, 
để Chúa Cha xót thương, thứ tha, và cứu nhân loại khỏi cái 
chết đời đời. “Một người chết cho cả dân được nhờ” từ miệng 
lưỡi kẻ ác nhân, lại nằm trong kế hoạch xót thương và cứu rỗi 
của Thiên Chúa, vì để từ đây tất cả nhân loại sẽ quy về một 
mối tình cứu rỗi của Chúa Giê-su mà được sống muôn đời 
trong Nước Thiên Chúa.  

Chúa Giê-su đã được chỉ định nhận án tử thay cho 
chúng ta. “Chính nhờ Người, với Người, và trong Người”… 
mà tất cả chúng ta đều được thoát án tử đời đời, được ơn cứu 
sống. Hãy yêu mến, cảm tạ và hiệp nhất trong Người.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người, mọi nhà nên một 
trong Chúa, Đấng yêu thương và cứu độ duy nhất. Amen.  
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28/3 CN LỄ LÁ. CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 Ngày Quốc tế Giới Trẻ 

THƯƠNG KHÓ, TỬ NẠN ĐỂ PHỤC SINH 
“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. 

Có những người không tin Chúa Giê-su là Con Thiên 
Chúa, là Đấng Thiên Sai, vì họ kiêu căng muốn giữ ngôi ngai 
vị thế của họ trước toàn dân, vì họ sợ uy tín của Chúa Giê-su 
che mờ danh giá của họ….Nhưng, Chúa Giê-su vẫn tiến vào 
thành thánh Giê-ru-sa-lem giữa bao lời hoan hô, chúc tụng 
‘Đấng Nhân Danh Chúa mà đến’. Bấy giờ, lời reo vang “Chúc 
tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến” của những kẻ tin, càng 
làm cho những người không tin trở nên tức giận hơn, và khẩn 
cấp thực hiện kế hoạch giết người. 

Cầm trên tay cành lá, tham dự Lễ Lá, chúng ta tuyên tín 
Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Thiên Chúa ban tặng cho 
chúng ta, Đấng duy nhất cứu chúng ta khỏi sự chết ngàn đời. 
Cùng Người, chúng ta tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, 
là chính thân thể Người, thân thể đầy bao thương tích, đớn đau 
và cả cái chết nữa, trở nên thân thể vinh quang, Đền Thờ của 
Thiên Chúa ngự trị, và là bến đỗ vĩnh cửu của chúng ta.  

Vì thế, Phụng Vụ dẫn chúng ta vào bài thương khó 
tưởng niệm những đau đớn và cái chết của Chúa Giê-su, để 
chúng ta chiêm ngắm, cảm tạ, tôn vinh một lòng xót thương vĩ 
đại, và để chúng ta xác tín rằng: chỉ khi nào chúng ta cùng với 
Người đi con đường thương khó và tử nạn, chúng ta mới được 
phục sinh và sự sống mới trong Nước Thiên Chúa.   

Cuộc sống trần gian vốn nhiều đau khổ, gia đình nào 
cũng lắm khổ đau. Nhưng, những khổ đau ấy sẽ là men làm 
nồng lên hạnh phúc, nếu chúng ta kết hiệp với đau khổ của 
Chúa Giê-su: đau khổ vì yêu người, yêu đời. Những đau khổ 
vì ích kỷ, vì yêu mình sẽ không có con đường nào giải thoát!  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình yêu nhau, cùng 
Chúa hân hoan qua đau khổ đến vinh quang phục sinh. Amen.  



 34 

29/3 THỨ HAI TUẦN THÁNH. 
Is 42,1-7; Ga 12,1-11 

YÊU MẾN, TÔN THỜ VỊ ĐẠI ÂN NHÂN CỨU MẠNG 
“Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta” 

Chúa Giê-su thăm nhà Lagiaro, trước lễ Vượt Qua. Cả 
nhà mời Người dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, Maria lấy một 
cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa 
Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Giu-
đa Iscariot cho là việc lãng phí, để dành tiền cho kẻ nghèo khó 
thì hơn. Nhưng Chúa Giê-su giải thích, đó là dấu chỉ việc táng 
xác Người, và đây cũng là lời tiên báo gần nhất về việc Người 
sẽ phải chết và chịu táng xác trong mồ. 

Việc của Maria là việc tỏ lòng yêu mến của người nhà 
dành cho vị đại ân nhân, cho thượng khách thăm nhà mình. 
Quả thực, không có ơn nào to tát vĩ đại hơn ơn cứu mạng. Và 
đặc biệt hơn, với Lagiaro, Chúa Giê-su không chỉ cứu cho anh 
khỏi chết, mà còn làm cho anh sống lại từ trong cõi chết đã 
bốn ngày đêm nặng mùi thối vữa. Chuyện xưa nay chưa từng. 

Mỗi chúng ta đều phải chết phần thân xác này, nhưng 
nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, chắc chắn 
chúng ta sẽ được sống lại, và tham dự sự sống vinh hiển đời 
đời trong Nước Thiên Chúa. Ơn cứu mạng này là chỉ của 
Thiên Chúa Xót Thương mà thôi. Thiên Chúa, trong Đức Giê-
su Ki-tô là vị Đại Ân Nhân của mỗi chúng ta, không có ân 
nhân nào vĩ đại hơn. Ngoài Chúa Giê-su, không có ơn Cứu Độ. 

Có nhiều người chưa hiểu, lại còn dèm pha chúng ta khi 
tôn thờ Chúa Giê-su chịu chết trên thánh giá, nhưng với chúng 
ta, có thể mạnh dạn tuyên tín rằng: “vị đại ân nhân của chúng 
tôi không phải là một người chết, nhưng là một người đã chết 
vì yêu chúng tôi và sống lại để chúng tôi được sống lại”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu quý Chúa Giê-su và 
thánh giá Người, để cùng tri ân cứu mạng, cùng cộng tác với 
ơn cứu mạng, nhờ hân hoan đau khổ vì yêu gia đình. Amen.  
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30/3 THỨ BA TUẦN THÁNH.   
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38 

KẺ NỘP THẦY, NGƯỜI CHỐI THẦY… 
“Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy 
con đã chối Thầy ba lần”. 

Nút thắt về Giu-đa, người giữ túi tiền chung, đã được 
mở ra trong Tin mừng hôm qua, khi Giu-đa Iscariot cho rằng 
việc xức dầu thơm lên chân Chúa Giê-su là lãng phí, để tiền 
giúp kẻ nghèo còn hơn: ông có lòng tham tiền của. Và hôm 
nay, trong bữa ăn tối, Chúa Giê-su cho biết trong số các môn 
đệ, có người nộp Người, có người chối Người. Như vậy, nút 
thắt thứ hai về nguyên nhân Người sẽ bị nộp vào tay người 
đời, cũng được mở ra: chính người môn đệ giữ tiền, ham tiền, 
sẽ nộp Người cho những người tìm bắt giết Người. Và chính 
Phê-rô, tưởng như là vững chắc, lại từ chối Chúa Giê-su.  

Phút bi thương nhất đời của Con Thiên Chúa sắp đến! 
Mãnh lực của đồng tiền đến mức kinh khủng như thế 

sao? Vì đồng tiền, người ta bất chấp mọi chuyện, kể cả chuyện 
phi nhân, thất đức sao?  Không, không đời nào, đồng tiền tự nó 
không có giá trị gì cả, nhưng lòng người muốn nô lệ nó, tôn 
vinh nó, và mặc cho nó một giá trị, ngắn hạn, phù du…Chúa 
Giê-su không nguyền rủa tiền bạc, nhưng nói với người tham 
lam tiền bạc thế gian, rằng: “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”.   

 Quả thực, nếu mở mắt ra đã nghĩ đến tiền, thì cả ngày 
hôm ấy chẳng làm được việc gì khác ngoài việc kiếm tiền. 
Người chỉ bận tâm chuyện tiền bạc, thì không có khả năng, 
hay ý hướng bận tâm chuyện gì khác. Ai yêu chuộng sự đời 
này quá lẽ, cũng sẽ có nguy cơ là người phản bội lại Thiên 
Chúa. Ai yêu chuộng sự an nhàn cũng có nguy cơ chối từ Thập 
Giá Chúa Giê-su, chối từ sự liên kết vì sợ liên lụy.  

Lạy Chúa Giê-su, có kẻ nộp Người, có kẻ chối Người, 
và cả chúng con nữa… Xin cho các gia đình chúng con luôn 
yêu mến Người, thuộc về Người mà thôi. Amen.  
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31/3 THỨ TƯ TUẦN THÁNH. 
Is 50,4-9a; Mt 26,14-26 

MÊ MUỘI PHÙ VÂN LÀ BÁN ĐỨNG THIÊN CHÚA 
“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng 
khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”.  

“Khốn thay cho kẻ làm cho Ngài bị phản nộp”. Chúa 
Giê-su chấp nhận phải ra đi theo thánh ý Chúa Cha, như có lời 
đã chép. Nhưng Người lấy làm tiếc cho kẻ nộp người phải rơi 
vào cảnh khốn đốn, vì tách lìa Chúa Giê-su, là tự đẩy mình vào 
chỗ chết ngàn đời.   

Ôi, con người chúng ta, loài mê muội! Đến bao giờ 
chúng ta mới thấu hiểu rằng: Người khôn tách mình ra khỏi 
mọi dính bén trần tục, để tháp nhập đời mình vào Chúa Giê-su; 
còn kẻ dại, thì tách mình ra khỏi Chúa Giê-su, để tháp nhập 
mình vào với bạc tiền vật chất phù du chóng vánh.  

Ôi, khốn đốn thay khi nặng lòng với thế gian vật chất. 
Có khi đến buổi tàn vong mà chưa ngộ ra cho đi là còn, giữ lại 
là mất. Có khi đã cận kề bụi đất mà chưa buông được tất 
những khát khao…. 

Có ảo không vậy lão tuần phiên, khi lót dưới lưng mấy 
đồng tiền, mà nghĩ đời mình còn ấm chút, trước giờ đoàn tụ 
với tổ tiên! Nào phải đồng tiền là cứu cánh… Nhạc ngựa đang 
gần tới mái hiên… 

Còn mê muội đồng tiền, còn để lòng yêu vật chất thế 
gian, còn buông mình đi tìm danh lợi dục, là còn phản nghịch 
Thiên Chúa, là còn bán đứng Chúa Giê-su, là còn đẩy Chúa 
Giê-su vào chỗ chết…Ước gì các gia đình yêu mến Thiên 
Chúa trên hết mọi sự, yêu mến Chúa Giê-su và yêu nhau như 
Chúa Giê-su đã yêu, và nhất là tách mình ra khỏi những thứ 
phù du chóng vánh, để tháp nhập hoàn toàn với Chúa Giê-su, 
Đấng Cứu Độ, để được sống và sống mãi muôn đời.  

Lạy Chúa Giê-su xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng 
con ra khỏi vòng xoáy danh lợi dục, để thuộc về Chúa. Amen. 
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NIỀM CÔ ĐƠN 
 

ai chia sẻ nổi những niềm riêng 
của một người cuồng điên yêu, cuồng điên hò hẹn 
cuồng điên cảm cảnh, cuồng điên mang thân đến 

chốn phù phàm vô nhân tính, vô tâm 
 

ai chia sẻ nổi những lẽ kín, ý thầm 
tự trái tim yêu, không thể lầm địa chỉ 
bởi Người đã để mắt, để lòng, để ý 

người mình yêu tuyệt mỹ nhất trên đời 
 

ai thấu nổi, chuyện tình triệu năm trôi 
chừng nhung nhớ vỡ đôi bờ trời đất 
đã yêu rồi không còn gì ngăn cách 

phải gần nhau bộc bạch trọn niềm yêu 
 

ai thấu nổi khối tình si, khối tình liều 
liều tận mạng đến tiêu điều xơ xác 

không chỉ tàn, còn phải tan, phải nát 
phải chôn vùi bao tệ bạc dễ duôi 

 
ai hiểu nổi ý huyền nhiệm cao vời 
Đấng Vĩ Đại trở nên Người Tôi Tớ 

Lời Quyền Năng bỗng thành Lời Bé Nhỏ 
rồi nghẹn lời, rồi lặng tiếng im hơi 

 
niềm cô đơn của Con Đức Chúa Trời 

để đổi lấy một ngày vui đoàn tụ 
nỗi đớn đau của Vua toàn vũ trụ 

thành bình an, ơn cứu chuộc muôn dân 
 

lòng cuồng yêu, điên dại đến vô ngần 
đổi thượng trí, đổi khôn ngoan vĩnh cửu 

máu nước hồng đổi bồ đào mỹ tửu 
người tưng bừng trong tiệc cưới thiên thu 

 
niềm cô đơn của Đức Chúa Giê-su 

xin cũng là của con, ngày dương thế 
để con không cô đơn làm lễ tế 

bởi tin vô cùng, có Chúa trong con… 
 

Hương Nam 
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LÒNG XÓT THƯƠNG 
 
 
 
 

Lòng xót thương của Thiên Chúa xót thương 
Đã giải bày trên cây Thánh Giá 

Một Thiên Chúa đầy uy nghi cao cả 
Phơi tấm thân trần nhục nhã thê lương 

 
Vừa lòng chưa hỡi nhân loại muôn phương 

Tội phụ tình nghe chừng như nặng quá 
Một mạng người đã vô cùng quí giá 

Huống là mạng Con Thiên Chúa Toàn Năng 
 

Một người chết, chết thay cho cả dân 
Người chết ấy, lại là Thần Sự Sống 

Ôi khiêm nhượng, ôi khoan hồng đại lượng 
Của lễ đền bồi cứu chuộc tội nhân 

 
Xin thương con, dại dột biết bao lần 
Nhìn Thánh Giá mà vô tâm, vô cảm 
Chút xót xa, chút sầu buồn thê thảm 
Cũng chỉ là một thoáng giả vờ thôi 

 
Xin giúp con mau sám hối đổi đời 

Vừa khi biết vì yêu con, Người chết 
Chết thay con, thay phận người phải chết 

Và phục sinh cho con được phục sinh 
 

Ôi lòng xót thương chí ái chí tình 
Vì yêu con đã tế sinh toàn vẹn 

Xin giúp con nên lễ dâng hy hiến 
Cho muôn người chúc vinh hiển danh Cha 

 
Hương Nam 
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