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LỜI TỎ TÌNH 
THÁNG 03-2020 
NĂM LỜI CHÚA 

 

 
 

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 
HƯỚNG TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN 

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 
29-02-2020 
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01/3 CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY. 
St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11  

KẾT HIỆP VỚI CHÚA, ĐỂ CHIẾN THẮNG 
Ngay trong lần chịu thử thách đầu tiên, tổ tông con 

người đã thất bại trước lời cám dỗ của ma quỷ. Không chỉ vì 
con quỷ tinh khôn quỷ quyệt đánh vào đúng yếu điểm của con 
người là tham vọng, mà còn vì con người lạm dụng sự tự do 
Chúa ban mà chọn cho mình con đường bất tuân thánh ý. Do 
ảnh hưởng của tội nguyên tổ, mà mỗi chúng ta đều nặng 
nghiêng về phía những dục vọng bất chính, và cuối cùng là 
chúng ta cứ muốn xa lìa Thiên Chúa, ngã vào chỗ vật chất hư 
hèn gọi là vũng tội. 

Lòng thương của Thiên Chúa thiên thu vạn đại. Con 
người có chối bỏ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không chối 
bỏ con người. Thánh Phao-lô nói: “Nhưng sự sa ngã của Ađam 

không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, 

nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, 
thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là 

Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”.  

Quả thực, Tin Mừng cho biết Chúa Giê-su đã nhịn ăn 
bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ. Ma quỷ cũng nhắm đến 
yếu điểm thuộc bản tính loài người là tham danh lợi dục mà 
cám dỗ Chúa Giê-su, nhưng Người đã chiến thắng vì Người 
luôn yêu mến, kết hiệp với Chúa Cha, và chỉ sống nhờ thánh ý 
Chúa Cha, và để thực hiện Thánh Ý Cha.  

Lạy Chúa, hành trình đức tin của chúng con luôn gặp 
những thử thách, cám dỗ. Xin cho chúng con biết luôn yêu 
mến, kết hiệp với Chúa để vượt qua những ước muốn hư hèn, 
để chiến thắng những chiều hướng bất chính trong lòng chúng 
con, để nhờ ơn Chúa, chúng con quyết tâm không buông mình 
theo danh, lợi dục trần gian, một chỉ tin cậy mến Chúa trên hết 
mọi sự. Xin Thánh Giuse cầu bàu cho chúng con. Amen.  

(có thể thêm lời cầu thánh Giuse, theo ngày, trang 37) 
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02/3 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY.  
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46 

SỐNG BÁC ÁI ĐỂ NÊN CÔNG CHÍNH 
“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 khát khao chúng ta sống công chính để 
được cứu rỗi, để đời sau được sống với Chúa, trong Nước 
Chúa. Sự công chính ấy không dừng lại ở việc Tin Cậy Mến 
Thiên Chúa mà thôi, mà còn phải thể hiện qua đức bác ái với 
tha nhân, vì mỗi con người đều là là họa ảnh của Chúa Giê-su. 

Nếu luật yêu thương người thời Môi-sê nặng về những 
điều cấm làm: đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt, 
đừng nhục mạ, đừng hà hiếp, đừng nguyền rủa, đừng xét đoán, 
đừng giữ lòng thù ghét anh em, đừng mưu sát ai, đừng tìm báo 
oán…Thì luật bác ái của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay 
hướng đến việc phải làm trong cuộc sống chung: Hãy cho kẻ 
đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt 
kẻ tù tội, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ 
chết…Trước tòa Thiên Chúa, Chúa Giê-su sẽ không thẩm vấn 
chúng ta về chức vụ, vai trò trong giáo hội, nhưng Người thẩm 
vấn mỗi người về đức bác ái. Ai sống bác ái, sẽ được cứu rỗi: 
“Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn…” 

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con luôn nhớ rằng cuộc 
sống trần gian này ngắn ngủi, chóng vánh nhưng là để chuẩn bị 
cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau trong Nước Chúa. Việc chuẩn 
bị quan trọng là đặt niềm Tin, Cậy Mến Chúa trên hết mọi sự 
đời, và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Chỉ có tình yêu 
cho đi, tình yêu hy sinh cuộc sống của mình vì mọi người, mới 
xác nhận được đức công chính, và mới bảo đảm cho chúng con 
một phần rỗi trong Nước Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng 
con biết mặc lấy trái tim mau chạnh lòng thương xót của Chúa 
Giê-su, để biết xót thương tha nhân, biết chia cơm sẻ áo, biết 
chia cả cuộc sống của chúng con cho mọi người. Amen. 
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03/3 THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY.  
Is 55,10-11; Mt 6,7-15 

LUÔN KẾT HIỆP VỚI CHA 
“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này” 

Lời cầu nguyện mà chính Chúa Giê-su dạy, là nỗi khát 
khao yêu thương và cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho chúng ta. 
Chúa muốn chúng ta sống với tâm tình người con thảo hiếu đối 
với Cha trên trời, đấng quyền năng và yêu thương đã tác thành 
nên ta, đấng cứu chúng ta khỏi chết đời đời, đấng ban cho 
chúng ta sự sống vĩnh cửu trong nước Người. Vì thế, Người 
dạy chúng ta luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, luôn thuộc về 
Chúa, sống theo thánh ý Chúa, cho vinh danh Chúa, để Nước 
Chúa được lan rộng, để tin mừng thấm đẫm thế gian. Muốn 
được như thế, phải thể hiện bằng cách sống của con cái Thiên 
Chúa: không quá bận tâm chuyện vật chất nhưng tín thác vào 
Cha quan phòng gìn giữ; luôn yêu thương, tha thứ cho mọi 
người như Chúa đã thứ tha, thương yêu chúng ta; nhờ ơn Chúa 
giúp để vượt thắng những chước cám dỗ bất chính; và luôn biết 
kêu cầu Chúa giúp đỡ thoát khỏi những sự dữ hiểm nghèo.  

Ước gì mỗi chúng ta đọc kinh Lạy Cha hằng ngày, niệm 
suy và sống tinh thần kinh Lạy Cha mọi lúc mọi nơi, để được 
sống công chính, hân hoan, bình an trước mặt Cha.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hiệp mật thiết với 
Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, bằng cách: Tin, 
Cậy tuyệt đối vào Chúa, và Yêu Mến Chúa trên hết mọi sự thế 
gian này. Cũng xin cho chúng con biết nhìn ra mọi người là 
huynh đệ trong mối tình thiêng liêng là con cùng một Cha trên 
trời, để chúng con biết yêu thương, tha thứ, sẻ chia cuộc sống 
cho nhau. Xin loại trừ cách đọc kinh Lạy Cha ngoài môi miệng, 
nhưng giúp chúng con thực hiện đúng lời Chúa dạy, đúng điều 
Chúa khát khao, và đúng y lời chúng con khấn nguyện: sống và 
làm cho Danh Cha cả sáng, cho Nước Cha trị đến, cho Ý Cha 
được thể hiện ngay trong cuộc sống chúng con. Amen.  
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04/3 THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY.  
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32, T. CASIMIRÔ 

VIỆC CẦN THIẾT TRƯỚC TIÊN LÀ SÁM HỐI 
“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ 
của tiên tri Giona” 

Bản chất kiêu căng của con người như di chứng tật 
nguyền của tội nguyên tổ. Vì kiêu căng, con người không nhận 
ra sự thấp kém bé mọn của mình trong vũ trụ, không nhận ra 
giới hạn của mình trong thời gian, và nhất là càng không nhận 
ra sự mê muội dại dột của mình trong cuộc sống. Vì kiêu căng, 
con người không biết đúng về mình, đã đành, lại còn không 
muốn biết đúng về đấng tác thành nên mình, không muốn xác 
nhận có đấng tạo thành, không muốn có hay chối từ, tẩy chay 
sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng người, trong thế giới. 
Bởi vậy, thật đáng buồn, không có khiêm nhường, thì không 
thể sám hối. Ma quỷ mãi mãi là ma quỷ bởi ma quỷ kiêu căng. 
Ai còn cứ kiêu căng thì cũng mãi mãi là môn đệ của nó. 

Chúa Giê-su mở đầu sứ vụ bằng việc mời gọi mọi người 
sám hối. Sám hối là điều tối cần trước tiên, để có thể tin vào 
Tin Mừng. Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su trách người Do 
Thái đã không sám hối, còn đòi dấu lạ, như một cách thử thách 
quyền năng của Thiên Chúa. Qua đó, Chúa cũng muốn chúng 
ta hãy khiêm nhường biết rõ mình, biết rõ Chúa, để sám hối tội 
lỗi bất chính mê muội của mình, và để tin vào Thiên Chúa, tin 
vào Lời Chúa Giê-su, để được cứu rỗi.  

Lạy Chúa, người dân Ninive đã nghe lời mời gọi của 
tiên tri Giona mà từ bỏ con đường bất chính tội lỗi, để trở về 
trong đời sống công chính. Còn chúng con, được chính Con 
Thiên Chúa mời gọi sám hối để được sống trong bình an và 
được cứu rỗi. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra 
đời sống của chúng con chỉ được hạnh phúc bình an khi thuộc 
trọn về Chúa, mà khẩn cấp trở về với Chúa và sống như lời 
Chúa dạy, như ý Chúa muốn. Amen.  
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05/3 THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY.  
Et 12,14-16. 23-25; Mt 7,7-12 

CHÚA LUÔN BAN TẶNG ĐIỀU TỐT NHẤT 
“Ai xin thì sẽ nhận được” 

Cầu xin là thái độ của người khiêm nhường nhận ra sự 
yếu kém và thiếu thốn của mình. Nỗ lực tìm kiếm là thái độ của 
người biết hết mình cộng tác với ơn Chúa. Và gõ cửa kêu cứu 
là thái độ của người tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng và 
lòng thương xót của Thiên Chúa. Hành trình “xin, tìm, gõ” liên 
kết với nhau thành một chuỗi sống “cần thiết có” trong đời 
sống Tín Hữu. Có cầu xin, mới can đảm xác nhận tất cả những 
gì mình có là của Chúa ban. Có tìm kiếm, mới hiểu ra những 
hồng ân được ban tặng là quý giá. Có van nài gõ cửa kêu cứu, 
mới xác nhận được lòng tin tưởng của mình là kiên trì, vững 
chắc, không nhất thời, không giai đoạn.  

Chúa Giê-su nói: “Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban 
những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người”. Phép lạ, không 
phải là điều Chúa thực hiện theo ý của chúng ta, nhưng là điều 
mà chúng ta nhận ra ý Chúa và thực hiện theo thánh ý Chúa. 
Biết bao người cũng “xin, tìm, gõ”, nhưng không được theo ý 
mình, thì hãy nhận ra rằng, điều mình xin chưa phải là điều tốt 
lành theo thánh ý khôn ngoan của Thiên Chúa, điều mình xin 
chẳng mang lại lợi ích gì lâu dài cho phần rỗi đời mình. Hãy cứ 
“xin tìm gõ”, nhưng cũng hãy nhận ra rằng: Chúa đang ban cho 
chúng ta điều tốt lành nhất theo ý Chúa. Bấy giờ, nghèo túng, 
nợ nần, sỉ nhục, đau khổ, bệnh tật hôm nay, lại là hồng ân quý 
giá mà Thiên Chúa đã ban để chúng ta có được một sự sống 
vĩnh hằng mai sau trong Nước Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra điều quý giá nhất 
mà Chúa muốn chúng con cần có trong cuộc sống trần gian này 
là: đặt trọn niềm tin cậy mến vào Chúa là Cha quyền năng và 
giàu thương xót. Xin thêm sức cho chúng con, để chúng con 
biết “xin tìm gõ” trong tâm tình tín thác vào Chúa. Amen.  
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06/3 THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY.  
Ed 18,21-28; Mt 5,20-26 

SỐNG VÔ CẢM LÀ TỘI LỖI 
“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã” 

Chúa Giê-su không chấp nhận cách sống” không ghét ai 
mà cũng chẳng thương yêu ai”. Không đợi đến lúc giết người 
bằng hung khí mới thành tội gian ác. Không yêu người, không 
thực hành đức yêu người đã đủ thành tội rồi. Miệng lưỡi nào 
nguyền rủa, đặt điều đặt chuyện bêu rêu bôi nhọ anh chị em 
mình là miệng có lưỡi gươm giết người. Mắt nào nhìn anh chị 
em mình cách khinh bỉ là đôi mắt mang hình viên đạn, là đôi 
mắt giết người. Gặp người hoạn nạn bi thương mà không chạnh 
lòng xót thương, không xuống tay giúp đỡ, ấy là trái tim đã hóa 
đá, ấy là bàn tay bại liệt. Con cái bất tuân, bất kính, hư đốn làm 
cho cha mẹ chết dần chết mòn trong nỗi đớn đau…không phải 
là con cái đã giết chết cha mẹ đó sao?  

Lời Chúa phán qua miệng tiên tri Egiekiel rằng: “Nếu kẻ 
gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính 
trực, nó sẽ được sống”. Bỏ đàng gian ác là không vi phạm điều 
cấm nữa. Thực thi đức chính trực công bình là sống tốt lành với 
Chúa và với mọi người. Ông bà Việt Nam ta hay dặn con cháu: 
“làm lành, lánh dữ”. Quả đúng, nếu không thực hiện điều lành, 
thì cũng khó lòng mà xa lánh được điều dữ. Chúa Giê-su nói: 
“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”. Hiểu là, 
bao lâu chưa làm hòa với nhau, thì bấy lâu còn có nguy cơ đổ 
vỡ, tan nát, tương tàn. Hãy làm lành, để xa lánh điều dữ. 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng con giữ luật yêu 
người cách tích cực, không dừng lại ở điều cấm giết người, 
nhưng còn phải thể hiện tình yêu thương, luôn sống tinh thần 
hòa bình, luôn khát khao mang lại cho người điều tốt lành, bình 
an, vui sống. Xin giúp chúng con quyết tâm loại trừ sự vô cảm, 
và cũng quyết tâm thực hành đức bác ái với hết mọi người, để 
xây dựng một Nước Chúa bình an, yêu thương. Amen. 
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07/3 THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY.  
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48  T. PERPÊTUA và PHÊLIXITA 

YÊU THƯƠNG ĐỂ NÊN TRỌN LÀNH 
“Hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời” 

Luật yêu thương tha nhân của Chúa Giê-su đi ngược 
chiều với cách sống tự nhiên của con người chúng ta. Chúa 
muốn chúng ta không chỉ yêu thương, làm ơn, cầu nguyện cho 
người thương yêu mình, mà còn cho cả những kẻ thù ghét, kẻ 
làm hại mình nữa. Bởi nếu không ngược dòng đời như thế, thì 
chúng ta không thể có được sự bình an, nếu không nói là còn 
phải sống trong sự bất an như bao người chưa biết Tin Mừng.  

Đúng là niềm vui theo Tin Mừng của Chúa không giống 
như niềm vui theo kiểu thế gian. Thử hỏi người đời giải quyết 
chuyện tức giận, thù ghét bằng một tràng chửi bới thậm tệ, sỉ 
nhục nặng nề, rồi có thỏa mãn vui mừng mà ngủ được giấc yên 
không? Còn với các tín hữu của Chúa, khi tha thứ, cảm thông 
cầu nguyện cho kẻ thù ghét mình rồi, thì an bình say giấc nồng 
trong Chúa. Không ai có sức làm biến đổi lòng người được 
đâu! Không có sức mạnh nào có thể đối đầu với kẻ đã có lòng 
thù được đâu! Chỉ có Chúa quyền năng và xót thương mới có 
thể thay biến kẻ ác nên thiện, kẻ dữ nên lành, kẻ thù ghét mình 
nên thương yêu mình mà thôi. Hãy cộng tác với Chúa bằng việc 
yêu thương, làm ơn, cầu nguyện cho những người gian ác, 
những kẻ nghịch thù…Bởi họ cũng là con cái Chúa, họ cũng 
được Chúa yêu thương ban ân sủng, và Chúa cũng đang chờ họ 
đổi mới cuộc đời nhờ cách sống yêu thương tha thứ của chúng 
ta. Tất cả là con cái của Thiên Chúa, như Lời Chúa Giê-su xác 
quyết:  “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và 
cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.  

Lạy Chúa, xin cho con khát khao nên trọn lành như Cha 
chúng con trên trời, và biết thể hiện sự khát khao ấy bằng đời 
sống yêu thương hết thảy mọi người, nhất là yêu thương những 
người chỉ muốn sống chia rẻ, ghen ghét, thù hận. Amen.  
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08/3 CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY.  
St 12,1-4A; 2Tm 1,8B-10; Mt 17,1-9,  

BIẾN HÌNH VỚI CHÚA 
“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời” 

Chúa Giê-su đưa ba môn đệ lên núi Ta-bor và Người 
biến hình trước mặt các ông. Người muốn cho các ông thấy 
vinh quang thật của Con Thiên Chúa trong thân xác loài người 
của một con người mang tên Giê-su mà các ông đang tin theo. 
Quả thực, vinh quang của Con Thiên Chúa choáng ngợp các 
ông. Mắt loài người các ông chưa từng thấy. Lòng trí phàm tục 
của các ông không tưởng tượng nổi. Và nhất là niềm hạnh phúc 
sung sướng chưa từng có lại đang trào dâng trong lòng các ông. 
Diễn cảm niềm hạnh phúc ấy, Phê-rô nói: “Lạy Thầy, chúng 
con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm 
ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”.  

Đúng là các ông muốn được sống trong niềm hạnh phúc 
ấy, nhưng Chúa Giê-su bảo họ xuống núi. Xuống núi với 
Người, hạ sơn hành hiệp với Người, chịu đau khổ và chịu chết 
với Người để được phục sinh với Người, rồi mới được vinh 
quang như đã chứng kiến hôm nay.  

Sự biến hình vinh quang linh hiển của thân xác Chúa 
Giê-su phục sinh, cũng chính là cùng đích trong hành trình đức 
tin của mỗi chúng ta. Nếu Chúa Giê-su không sống lại, thì niềm 
tin của chúng ta trở nên vô ích. Nhưng nếu chúng ta không 
chấp nhận cùng chết với Chúa Ki-tô, thì chúng ta không thể đạt 
đến cùng đích vinh quang ấy. Vì thế, khi tôn thờ Đức Giê-su 
chịu chết trên Thánh Giá, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng chính 
“đau khổ vì yêu, chết vì yêu” là con đường dẫn chúng ta tới 
cuộc biến hình vĩ đại của đời ta.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra giá trị đích thực 
của thánh giá, của khổ đau trong đời sống chúng con, để chúng 
con luôn biết kết hiệp với sự thương khó, khổ đau và cái chết 
cứu chuộc của Chúa, để chúng con cũng được biến hình. Amen.  
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09/3 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY.     
Đn 9,4-10; Lc 6,36-38 T.PHANXICA RÔMA, TS. 

CHẤP NHẬN NHAU VÀ THA THỨ CHO NHAU 
“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha” 

Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng xét đoán người khác. 
Bởi sự xét đoán của chúng ta có bao giờ là chuẩn xác đâu. Và 
hơn nữa, quyền phán xét là của Thiên Chúa. Còn chúng ta, hãy 
chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau.  

“Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ”. Và hiểu là 
nếu ta không tha thứ cho người thì Chúa cũng chẳng tha thứ 
cho ta. Bởi vậy, không có gì vô lý, trơ trẻn cho bằng “người 
không tha thứ cho ai, mà nguyện cầu Thiên Chúa tha thứ cho 
mình”. Hãy nhớ rằng, mỗi chúng ta đều là tội nhân, như sách 
tiên tri Daniel nói: “Chúng con đã phạm tội và làm điều gian 
ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa”. Thế nhưng, 
lòng thương xót thứ tha của Chúa lớn hơn tội lỗi chúng ta.  

Thiên Chúa là Đấng khoan dung tha thứ, và Chúa Giê-su 
Ki-tô là mạc khải lòng thương xót của Chúa Cha. Vì thế, khi 
sống tha thứ là chúng ta nên giống Chúa Ki-tô, nên giống Thiên 
Chúa, đấng đã miễn chấp những tội lỗi tày trời của ta, lại còn 
tha thứ và chuộc lại chúng ta bằng chính cái chết của Người.  

Tha thứ là bình an, là hạnh phúc, cho ta và cả cho người. 
Ai không tha thứ là tự nhốt mình vào trong cái lô cốt đầy âm 
mưu của ma quỷ ác độc. Và rồi sẽ có ngày đập cái lô cốt ấy mà 
đi ra và thực hiện điều vô nhân, thất đức, gieo tội ác tày trời 
kinh khủng hơn theo hướng dẫn của thần dữ là ma quỷ. Đừng 
chất chứa trong lòng những hơn thua tỵ hiềm ganh ghét, những 
ý tưởng trả đủa cho thỏa lòng thù hận. Hãy dọn sạch cõi lòng 
tâm trí mình những ý tưởng ngu muội ấy. Và hãy mời Chúa 
Giê-su xót thương, cảm thông, tha thứ ngự vào.  

Lạy Chúa, chúng con vẫn thường bất an vì còn mãi chấp 
nhất những xúc phạm của anh em, xin cho chúng con biết tha 
thứ, để được Chúa thứ tha và vui sống bình an. Amen.  



 13 

10/3 THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY. 
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12 

ĐỪNG DỐI LỪA NHAU NỮA 
“Họ nói mà không làm” 

Chúa Giê-su lên án những luật sĩ vì họ dạy người ta điều 
phải giữ mà chính họ không giữ. Họ nói mà không làm. Họ giả 
đạo đức để được người khác tôn vinh. Chúa bảo chúng ta đừng 
bắt chước cách sống giả dối trá hình như thế. 

Chúng ta đang sống trong thời đại lồ lộ nhiều chuyện 
giả: điểm giả, học vị giả, bằng cấp giả, mũi giả, mắt giả, người 
giả, quyền lực giả, đạo đức giả, từ thiện giả, nhân ái giả, thuốc 
giả, gạo giả, tin tức giả, ngay cả thầy tu giả, nữ tu giả, linh mục 
giả…. Hầu như tất cả đều giả, chỉ có một cái thật thôi đó là tội 
lỗi thật. Có vẻ người ta chuộng cái giả hơn cái thật, mượn cái 
giả đánh bóng hay che giấu cái thật, bỏ tiền ra mua sắm cái giả 
để được chút hư danh ngắn ngủi. Thật đáng tiếc. Có vẻ còn quá 
ít người ham chuộng sự thật hôm nay và sự thật ngàn đời… 

Ước gì chúng ta hãy nhớ: sự dối trá, lọc lừa, che giấu là 
con đẻ của ma quỷ. Người dối trá là đồ đệ của ma quỷ. Chính 
phủ dối trá là quyền lực của ma quỷ. Nguy hiểm nhất của sự 
dối trá là nó phá nát mọi tương quan với Chúa, với giáo hội, với 
gia đình, và với nhau. Vợ chồng không sống thật với nhau thì 
cứ y như hai tài tử đang làm những thước phim hạnh phúc. Bao 
lâu Ki-tô hữu còn dối trá, là bấy lâu còn phải chịu sự khống chế 
của ma quỷ để nó dẫn đến sự chết ngàn đời.  

Với Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, thấu suốt mọi 
ý định, mọi tâm tư, thì chúng ta không thể che giấu được gì cả. 
Vì thế các Ki-tô hữu của Chúa phải quyết tâm không theo con 
đường giả hình của trần gian nữa, nhưng sống trong tinh thần 
và sự thật của Tin Mừng Chúa Giê-su hôm nay.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết sự tàn phá kinh 
khủng của cách sống dối, và giúp chúng con sống chân thành 
với Chúa, với giáo hội, với gia đình và với mọi người. Amen.  
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11/3 THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY. 
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28 

QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI CHẾT VÌ YÊU 
 “Họ đã lên án tử cho Người” 

Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ biết Người sẽ 
chịu thương khó, khổ nạn và bị giết chết ở Giêrusalem, nhưng 
đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại. “Người sẽ sống lại” chính 
là quyền lực của người ‘chết vì yêu”.  

Bà Giê-bê-đê, mẹ của Gia-cô-bê và Gioan vẫn chưa hiểu 
điều huyền nhiệm trong Nước Thiên Chúa. Bà xin cho hai con 
bà được tham dự vào quyền lực của triều đại Giê-su, “một đứa 
bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Khát vọng 
quyền lực thế trần đã thôi thúc họ trả lời rằng: Họ bằng lòng 
uống chén của Chúa Giê-su.  

Qua câu chuyện “khát vọng quyền lực’ của mẹ con nhà 
Giê-bê-đê, Chúa Giê-su đã dạy cho chúng ta bài học quyền lực 
trong Nước Chúa. Quyền lực trong Nước Chúa không phải như 
quyền lực thế gian, có quyền lực là có kẻ hầu người hạ, có kẻ 
dạ kẻ vâng, nhưng là quyền lực phải thể hiện bằng việc yêu 
thương phục vụ tất cả những người mình được giao phó chăm 
sóc. Cha mẹ phải hy sinh vì con cái. Mục tử phải hy sinh vì đàn 
chiên. Những người làm lớn trong các hội đoàn phải nêu gương 
hy sinh để xây dựng một mối tình hiệp nhất bền vững. Quyền 
lực trong Nước Thiên Chúa là quyền lực của kẻ “chết vì yêu”. 
Người không yêu thương, không hy sinh, không thí mạng mình 
vì toàn dân, ngược lại, còn vun vén cho mình, còn đòi hỏi toàn 
dân phải cung phụng, phải chăm lo cho mình, thì người ấy 
không phải là lãnh đạo theo chuẩn mực của Mục Tử Giê-su.  

Lạy Chúa, Chúa biết ai trong chúng con cũng muốn 
được yêu, được phục vụ, được cung phụng hơn là mình phải 
phục vụ cung phụng cho ai. Xin Chúa giúp chúng con loại bỏ 
tính ích kỷ, kiêu căng ấy, để học nơi Chúa bài hiền lành khiêm 
nhượng yêu thương, hy sinh, phục vụ mọi người. Amen.  
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12/3 THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY. 
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31 

BIẾT XÓT, BIẾT THƯƠNG 
“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ” 

Câu chuyện về Lagiaro và người phú hộ là hai bức tranh 
tương phản ở đời này, và cũng là hai bức tranh tương phản ở 
đời sau, muốn nhắc nhớ chúng ta hãy có lòng thương xót và 
xuống tay thực thi lòng thương xót ấy cho mọi người. Không 
chỉ “xót” đau khi nhìn thấy những mảnh đời bi thương, nhưng 
còn phải biết “thương” và cụ thể lòng xót thương ấy bằng sự 
chia sẻ, giúp đỡ, cứu khổ, cứu nạn.  

Không thiếu người trong chúng ta chỉ biết xót, mà không 
dám thương, không dám sẻ chia, không xuống tay giúp đỡ. Ước 
gì mỗi chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của người Samaritano, 
lương dân, nhân hậu, mà tự thấy hổ thẹn và đấm ngực mình vì 
sự hẹp hòi của mình. Có người còn đưa ra một giả sử rằng, nếu 
người bị đánh trọng thương kia, hoặc nếu Lagiaro trước nhà 
phú hộ kia là một cô gái, là một người mẫu chân dài, thì sự việc 
sẽ khác. Có nhói lòng người Ki-tô hữu không? 

Quả thực, trong cuộc sống chúng ta, còn quá nhiều bức 
tranh tương phản giàu và nghèo, phung phí thừa mứa và thiếu 
thốn, đau khổ và vô cảm, chính phủ tham nhũng và nhân dân 
sống chết mặc bay. Và quả thực, mỗi chúng ta đều nhìn thấy 
bằng mắt, đều xót đau bằng trái tim con người, nhưng tiếc là, 
không dám bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình mà xuống tay xoa 
dịu những thương tích cho anh chị em mình. Lời Chúa hôm nay 
không lên án người giàu, cũng không bênh vực kẻ nghèo, 
nhưng nhắc chúng ta đừng sống vô cảm, đừng chần chừ khi 
giúp đỡ tha nhân. Hãy nhớ đến toàn cảnh ngày chung luận: “vì 
xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn…”. 

Lạy Chúa, chung quanh chúng con còn biết bao người 
đói khổ, bệnh tật, nghèo túng hơn chúng con. Xin cho chúng 
con biết xót, biết thương, biết sẻ chia cho người. Amen.  
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13/3 THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY. 
St 37,3-4.12-13A.17-28; Mt 21,33-43. 45-46 

ĐỪNG BÓP CHẾT LỜI CHÚA 
“Ðứa con thừa tự kia rồi, chúng ta hãy giết nó” 

Trong cơn cùng khốn, dân Chúa ngóng chờ Đấng Cứu 
Thế và kêu lên: “Chúa ơi, xin băng qua các tầng trời mà ngự 
xuống và thăm lại vườn nho cũ của Người” (Tv 79). Vườn nho 
cũ, là vườn trần gian xinh đẹp thủa nào Người đã tác tạo, là 
vườn dân riêng Người đã chọn, giờ đang khốc khô, hoang tàn, 
vì tội lỗi. Thiên Chúa đã nghe lời khẩn cầu, và đã sai các sứ giả 
của Người đến mà loan báo Đấng Cứu Thế. Nhưng tiếc là, con 
người đã không nghe lời các tiên tri, còn giết chết họ. Và cuối 
cùng, Thiên Chúa sai chính Con Một Người đến, mà họ cũng 
chẳng đón nhận, chẳng nghe lời, và cũng chẳng tha. Và Chúa 
Giê-su nói với người Do Thái: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi 
các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”. 

Còn chúng ta, Thiên Chúa sẽ xử như thế nào với những 
con người không đón nhận, không lắng nghe lại còn bóp chết 
Tin Mừng? Ước gì chúng ta bỏ đi ngay cái thái độ thờ ơ, xem 
thường Lời Chúa. Có nhà không có một cuốn Lời Chúa. Có nhà 
có cuốn Lời Chúa bỏ mốc meo trong góc nhà. Có nhà tham dự 
thánh lễ không nhớ được một câu Lời Chúa, còn chê cha giảng 
dài, giảng dở, giảng dai. Có người nhận lộc Lời Chúa đầu năm, 
như xin một lá xăm, để xem Chúa nói có đúng chuyện của 
mình không. Có người không muốn nghe ai nói chuyện Lời 
Chúa với mình, còn cho là gàn dở. Có vẻ như người ta chỉ 
muốn tin vào Chúa Giê-su, khi họ được giàu lên, khỏe mạnh ra, 
nổi tiếng ra, mà không phải bận tâm tới việc tin Chúa Giê-su để 
được sống đời đời. Có phải chúng ta cũng đang bóp chết Tin 
Mừng, đang giết chết Đứa Con Thừa Tự của Thiên Chúa? 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho tất cả chúng con, vì ít nhiều 
chúng con đã mê muội cuộc sống đời này. Xin giúp chúng con 
yêu mến, đón nhận, lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.  
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14/3 THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY. 
Mi 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32 

CHA YÊU CON, MONG CON TRỞ VỀ 
“Em con đã chết nay sống lại” 

Con lớn rồi. Cha tôn trọng tự do của con. Cha sẵn sàng 
chia tài sản cho con để con tự lập cánh sinh, tự thân làm cho 
công thành danh toại. Thế nhưng, con đã phung phí tất cả vốn 
liếng mà Cha đã ban cho: vốn hiểu biết, vốn học thức, vốn yêu 
thương, vốn vật chất, và nhất là vốn liếng một con người xứng 
đáng con người, xứng đáng người con của Cha. Con đã đánh 
mất tất cả, con đã thất bại ê chề. Hóa ra, con đã lạm dụng tự do 
và lòng thương mà cha đã ban cho.   

Trong chúng ta, cha mẹ nào từng đau khổ vì một đứa 
con hư đốn, ăn chơi, đề đóm cá độ, hút chích, nợ nần, sa đà 
trộm cướp, làm tôi mọi trong nhà tù, đói khát thất vọng… thì 
hãy hiểu cho lòng Thiên Chúa là Cha chúng ta, đau khổ biết 
chừng nào. Và đứa con hư đốn ấy, không ai khác, là mỗi chúng 
ta. Và nếu chúng ta đã từng mong ngóng con về, mong gặp lại 
con, mong phục hồi cho con cái nhân phẩm nhân vị xứng đáng, 
thi cũng hãy hiểu cho nỗi lòng Chúa Cha mòn mỏi đợi trông 
con thể ấy. Chúa cũng đang mong ngóng từng người chúng ta. 

Bài Tin Mừng hôm nay được xem là một bức họa xúc 
động nhất về Lòng Thương xót của Thiên Chúa, là Cha chúng 
ta. Người quên hết bao nhiêu lỗi lầm, thiết sót, tội lỗi nặng nề 
và cách sống vô ơn, bội bạc của chúng ta. Người chỉ mong 
chúng ta nhận ra mình lầm lỗi, khát khao về sống lại trong tình 
Cha, và mạnh dạn tin tưởng trở về với Người…là đã đủ.  

Lạy Chúa, mỗi chúng con đều là những đứa con hư đốn 
của Chúa, đã từng được ban cho tự do và biết bao vốn liếng quý 
giá để sống ở đời này, nhưng, chúng con đã phung phí cho 
những cuộc vui trần thế, phung phí vì tìm hạnh phúc ảo ở trần 
gian nay. Xin cho chúng con nhận ra tội lỗi mình, nhận ra lòng 
thương của Cha, và can đảm bỏ mọi sự mà về với Cha. Amen.  
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15/3 CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY 
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42. 

TỪ CẠNH SƯỜN CHÚA KI-TÔ 
“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời” 

Câu chuyện Chúa Giê-su xin người đàn bà xứ Samaria 
nước uống, lại chuyển đổi thành người cần xin nước uống phải 
là người đàn bà xứ Samaria. Chúa Giê-su nói: “Nếu bà nhận 
biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 
"Xin cho tôi uống nước", thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ 
cho bà “nước hằng sống”.  

Con người sống cần nước. Không có nước, xem như 
không có sự sống. Sách Xuất Hành kể chuyện dân chúng phàn 
nàn với Môi-sê về chuyện không có nước uống trên đường về 
đất hứa, Môi-sê đã kêu cầu Chúa và Người bảo: “Này đây, Ta 
sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽ đánh lên 
tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống” 

Nếu dân Do Thái cần nước uống để về đến đất hứa, thì 
chúng ta, cũng cần nước để đi trọn hành trình về đến quê hương 
vĩnh cửu. Chúa Giê-su là Nước Hằng Sống, nước không chỉ 
ban sự sống đời này, mà là Nước ban sự sống đời đời. Nước 
Hằng Sống ấy chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha, 
mà cụ thể tỏ bày nơi Chúa Con, qua cái chết của Người: “Máu 
và Nước từ cạnh sườn bị đâm thâu đã chảy ra thành nguồn suối 
cứu độ”. Từ câu: “Hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu 
Độ” (Is 12, 4), Thánh Toma D’Aquin suy gẫm: “Hãy hưởng 
nguồn ân sủng bí tích từ cạnh sườn Chúa Ki-tô”.  

Chúa Giê-su khát khao mong mỏi chúng ta đến với 
Nước Hằng Sống nơi nguồn suối cứu độ, nơi nguồn ân sủng 
cứu độ, qua việc lãnh nhận các bí tích mà Chúa đã thiết lập, để 
chúng ta đủ sức đăng trình về quê hương vĩnh cửu trên trời.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân quý và đón nhận 
hồng ân do lòng thương xót Chúa, hồng ân từ các bí tích, nhất 
là bí tích Hòa giải và Thánh Thể để được sống đời đời. Amen.  
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16/3 THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY. 
2 V 5,1-15B ; Lc 4,24-30. 

KHÔNG CHỈ LÀ MỘT DANH XƯNG 
“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai 

đến người Do-thái mà thôi đâu” 
Chúa Giê-su trở về quê hương Nagiaret, người ta không 

muốn đón tiếp Người, bởi ai cũng biết nhân thân nghèo khó của 
Người. Họ vẫn nghĩ theo cách thế gian rằng không lẽ một tiên 
tri hay một vị cứu tinh lại xuất thân từ một gia đình tầm thường 
đến vậy. Chúa Giê-su nói đến cái vốn tính của họ đã là như thế 
tự bao thời. Thời tiên tri Elia, Tiên tri Elia được bà góa ở 
Sarépta xứ Siđôn đón tiếp. Thời tiên tri Elisêô, Naaman, người 
Syria được chữa lành bệnh phong cùi. Người Israel bấy giờ vẫn 
kiêu căng ngạo mạn cho mình là dân riêng của Chúa nên tinh 
thông mọi đường lối của Chúa. Thực ra, họ muốn vẻ ra một 
Đấng Cứu Thế theo chuẩn mực của họ, mà không lắng nghe, 
đón nhận chính Đấng Cứu Thế đã đến và đang ở với họ. 

Không thiếu gì người trong chúng ta vẫn tự xem mình là 
dòng dõi các thánh, là con ông cháu cha, là đạo dòng đạo gốc, 
rồi chỉ dừng lại ở cái danh hiệu quý giá ấy, tưởng chừng như 
danh hiệu ấy đã đủ là đạo đức thánh thiện, đã đủ để được cứu 
rỗi. Thật là một sai lầm đáng tiếc. Có người nói vui rằng: Chúa 
không hề hứa nước thiên đàng cho ai là đạo dòng đạo gốc, là 
con ông cháu cha, là bạn thân của giám mục, linh mục, hay là 
ông cố, bà cố, quan bác, quan chú…Nhưng Chúa có nói: “kẻ 
sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau rốt”.  

Ki-tô hữu, người có đạo không là một danh xưng, nhưng 
phải đích thực là một cuộc sống: “có Chúa Ki-tô trong cuộc 
sống của mình”, “có nguồn đạo từ Chúa Ki-tô thể hiện nơi đời 
sống mình”. Vì thế Chúa muốn mỗi chúng ta hãy đón nhận, 
lắng nghe, và thực hành Lời Chúa dạy, mới mong được cứu rỗi.  

Lạy Chúa, xin củng cố đức Tin Cậy Mến nơi chúng con, 
và giúp chúng con sống ba nhân đức ấy trong đời. Amen.   
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17/3 THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY. 
Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35 T. PATRICE, GM 

THA THỨ VÀ CỨU RỖI 
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh 

em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con” 
Diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa, Thánh vịnh 

102 reo lên: “Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất 
mực khoan nhân”. Lòng từ bi của Chúa lớn lao vĩ đại, đến nỗi 
lớn hơn tội lỗi cả gian trần. Lòng từ bi ấy, lòng thương xót ấy 
rõ rệt nhất nơi sự Tha Thứ cho loài người đáng tội phải chết 
muôn đời kia và Ơn Cứu Chuộc cho loài người được sống và 
sống đời đời trong Nước Thiên Chúa.  

Câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay có ý nói 
đến việc chúng ta đã được Thiên Chúa thương xót thứ tha cách 
toàn vẹn thế nào, thì cũng hãy tha thứ hoàn toàn cho anh em 
mình như vậy. Bởi “Nếu mỗi người trong chúng con không tha 
thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng 
con”. Thế thì, không còn có chuyện phải hỏi rằng “phải tha thứ 
cho anh chị em mình bao nhiêu lần” nữa..  

Nếu Thiên Chúa không tha thứ, thì cũng không có ơn 
cứu rỗi. Như thế có nghĩa là, khi chúng ta tha thứ cho người, ấy 
là lúc chúng ta mở ra cho người một con đường sống, cũng là 
lúc chúng ta cộng tác với Chúa để cứu rỗi người. Người có lòng 
khoan dung tha thứ, cũng là người tìm được sự bình an đích 
thực cho mình, và mang lại sự bình an cho người mình tha thứ.  

Lạy Chúa, nguyện xin Lời Chúa hôm nay thấm nhuần 
tâm hồn hẹp hòi, cố chấp của mỗi chúng con, và biến tâm hồn 
chúng con nên rộng thoáng, bao dung đại lượng, để từ nay, tâm 
hồn chúng con không còn chất đầy những ý tưởng ghen ghét, 
bực bội, chấp nhất nữa, mà là một bầu trời trong sáng, rộng 
thoáng, chan chứa hạnh khí yêu thương của Chúa. Xin cho 
chúng con biết tạ ơn lòng Chúa xót thương tha thứ, bằng việc 
chúng con xót thương và thứ tha cho người. Amen.  
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19/3 THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY. 
Gr 7, 23-28; Lc 11, 14-23 

ĐÓN NHẬN QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG 
“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta” 

Chúa Giê-su dùng quyền năng và lòng thương xót của 
Thiên Chúa mà trừ quỷ và cứu sống bệnh nhân bị quỷ hành hạ. 
Người muốn tỏ cho mọi người biết, chính Người là đấng phải 
đến, đã đến để cứu chuộc dân Người. Thế nhưng, Người Do 
Thái khi đã không muốn nhìn nhận một Đấng Cứu Thế trong 
dáng vẻ tầm thường như thế, thì cũng nhìn phép lạ trừ quỷ kia, 
với con mắt và nghĩ suy mang tính bài xích.  

Chúa Giê-su nói: “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng 
Ta và ai không thu góp với Ta là phân tán”.  

Chuyện từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa, bài xích 
loại trừ niềm tin vào Thiên Chúa ra khỏi lòng con người vẫn 
luôn là chuyện thời sự trong thế giới hôm nay. Điều đáng tiếc 
là, không chỉ những người vô thần, duy vật loại trừ bài xích 
Thiên Chúa, mà ngay cả những người mang danh là Ki-tô hữu, 
người có đạo cũng sống cách duy vật, vô thần đến nổi từ chối 
sự can thiệp của Thiên Chúa trong đời sống mình. Cứ tưởng tự 
sức mình có thể làm nên tất cả mọi chuyện, vậy mà, đến lúc sụp 
đổ tan tành cũng chẳng muốn nhận ra mình bé nhỏ, mong 
manh, cũng chẳng muốn nhận ra quyền phép của Thiên Chúa.  

Chúa muốn chúng ta khiêm nhượng nhận ra sự hèn yếu 
của mình, khiêm nhượng tin cậy vào sức Chúa. Đừng ảo tưởng 
hay vẻ ra cho mình một vị cứu tinh là con bò vàng, hay đống 
tiền mang hình ông kia bà nọ. Đừng xem danh lợi dục như là 
cứu cánh, nhưng hãy nhận ra đó là những thực tại phù du, nay 
còn mai mất. Đừng phản nghịch Thiên Chúa, Đấng luôn yêu 
thương và lo lắng cho chúng ta từng chút một, từ không khí để 
thở, đến niềm vui vĩnh cửu trong Nước Trời.  

Lạy Chúa xin cho chúng con vững tin vào Chúa và luôn 
đón nhận quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen.  
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18/3 THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY. 
Đnl 4,1,5-9; Mt 5,17-19 T. CYRILLÔ, GMTSHT. 

CUỘC SỐNG CÔNG CHÍNH LÀ LỜI DẠY KHẢ TÍN 
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả 

trong Nước Trời” 
Tuân giữ điều mình đã dạy và dạy người ta tuân giữ, 

không đơn giản và cũng không dễ dàng. Bởi nếu người dạy 
theo kiểu làm thầy bán kiến thức, khoe tài năng, và nhất là đánh 
lừa các môn sinh mình mà không làm gương sáng để lời dạy 
của mình thành cuộc sống, thì lời dạy ấy là lời dạy bất khả tín. 
Chuyện ngàn xưa tới ngàn nay vẫn vậy, nói thì dễ, dạy thì dễ, 
nhưng thực hành điều mình nói, mình dạy không dễ chút nào.  

Lời Chúa muốn chúng ta hãy theo gương Thầy Chí 
Thánh, chính là Đức Giê-su: Lời dạy của Người đã là chính 
cuộc sống của Người. Lời nhập thể đã hóa thành nhục thể, và 
còn trở nên Thánh Thể để tỏ bày một tình yêu đến hiến dâng 
mạng sống mình như đã nói, như đã dạy. Bởi vậy, Người nói: 
“Ai giữ lề luật và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả 
trong Nước Trời”. Hiểu cụ thể ra là: Ai yêu mến Chúa và dạy 
người ta yêu mến Chúa; ai yêu thương người và dạy người ta 
yêu thương người; ai tuân giữ lề luật Chúa sống công chính và 
dạy người ta tuân giữ lề luật để sống công chính; người ấy mới 
thực sự là nên giống Thầy Chí Thánh của mình và xứng đáng là 
người được phần thưởng trong Nước Trời. Cuộc sống công 
chính mới là lời dạy khả tín. Cuộc sống chan hòa yêu thương, 
khoan dung, tha thứ mới là lời định nghĩa tình yêu đích thực.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con chu toàn bổn phận tuân 
giữ lề luật Chúa, bổn phận lắng nghe và thực hành Lời Chúa 
trong chính cuộc sống chúng con, để khi chúng con truyền đạt 
cho con cái, cho những người thuộc về chúng con, cho tha 
nhân, chúng con không chỉ truyền đạt bằng lời nói suông, mà là 
bằng chính gương sáng đạo đức kết hiệp với Chúa, thờ phượng 
kính mến Chúa, và yêu thương hết mọi người. Amen.  
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19/3 THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ 
MARIA. Mt 1,16. 18-21, 24A 

GIUSE LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH 
“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền” 

Mẹ Maria là “Người Có Phúc”, vì “được Thiên Chúa ở 
cùng”. Thánh Giuse là “Người Công Chính” như Thánh 
Matthêu chú thích trong Tin Mừng hôm nay: “Giuse bạn của bà 
là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ 
bà cách kín đáo”. Mẹ Maria “có phúc” giữa toàn cảnh nhân loại 
“vô phúc”, vì không được Thiên Chúa ở cùng. Thánh Giuse 
“người công chính” giữa một loài người có thể nói là “bất 
chính” vì đang mang trong mình vết nhơ tội nguyên tổ chưa 
được tẩy xóa. Như vậy, “có phúc” và “công chính” là hồng ân 
đặc biệt Thiên Chúa đã ban cho những kẻ Người tuyển chọn 
trong kế hoạch cứu rỗi của Người.  

Phụng vụ Giáo Hội rất toàn hảo khi mời gọi con cái 
mình “Mừng lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ 
Maria”, bởi tên gọi ngày lễ cũng đã đủ để nói lên một nội dung 
rất thâm thúy về Đức Công Chính của Thánh Giuse, một người 
Bạn Trăm Năm của Đức Maria mãi mãi là Trinh Nữ. Ân sủng 
công chính nơi Thánh Giuse không chỉ là giai đoạn mà là suốt 
một cuộc đời. Điều đáng quý là Thánh Giuse luôn sống trong 
ân sủng, và làm cho ân sủng ấy nên hoa trái thánh thiện tốt 
lành. Với chuẩn mực ấy, Thánh Giuse đã hoàn toàn từ bỏ chính 
mình, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, sống và làm việc hoàn 
toàn theo thánh ý của Thiên Chúa, không mảy may giữ lại cho 
mình chút gì cả. Thánh Giuse là mẫu gương công chính cho tất 
cả chúng ta: từ bỏ chính mình, hoàn toàn thuộc về Chúa, để 
Chúa thực hiện nơi cuộc đời mình những điều Chúa muốn. 

Lạy Thánh Giuse, xin cầu bầu cho tất cả biết noi gương 
công chính của Người, biết dùng ân sủng của Thiên Chúa để 
phụng sự Chúa, cho vinh danh Chúa, cho Nước Chúa trị đến, Ý 
Chúa được thể hiện. Amen.  
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20/3 THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY. 
Hs 14,2-10; Mc 12,28B-34 

KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ 
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi 

hãy kính mến Người” 
Kinh Mười Điều Răn trong Giáo Lý Công Giáo, dạy: 

Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn: “Thứ nhất thờ phượng 
một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”.  

Chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa, vì duy chỉ có 
mình Người là Đấng Tạo Thành nên ta, là Chúa của vũ trụ, 
Chúa của nhân loại này. Duy chỉ có mình Người là Đấng chí 
thánh, chí thiện, toàn năng, toàn mỹ. Không có Chúa nào khác 
đáng suy tôn kính thờ, bởi vì tất cả đều là loài thụ tao.  

Và yêu mến Người trên hết mọi sự, nghĩa là yêu mến 
Người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức. Không thể 
yêu chuộng người đời, vật chất trần đời này nhiều hơn yêu mến 
Chúa được. Chúa muốn chúng ta tôn thờ và yêu mến Người 
cách tuyệt đối như thế, không phải để được thêm gì vinh quang 
cho Người, nhưng vì để được cho chúng ta sự sống đời này và 
cả sự sống đời sau nữa. Ai đã vào bóng xế của cuộc đời, có thể 
cảm nghiệm điều quý giá: tất cả sự trần gian này rồi sẽ đổ nát, 
tan biến, chỉ còn lại một niềm tin yêu kính mến Chúa mà thôi.  

Giới răn quan trọng không kém, là “Ngươi hãy yêu mến 
tha nhân như chính mình ngươi”. Chúa Giê-su đã kiện toàn giới 
răn yêu người này: “Hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu”. 
Không chỉ yêu người như yêu bản thân mình, mà còn phải hy 
sinh mạng sống, hiến thân cho người mình yêu.  

Lạy Chúa, Chúa ban giới luật Kính Mến Chúa và Yêu 
Thương tha nhân, cho chúng con được sống một cuộc sống con 
người thật ý nghĩa, thật xứng đáng là con người trên trần gian 
này, và cũng xứng đáng được Chúa ban cho sự sống vĩnh cửu. 
Xin cho chúng con chu toàn luật Chúa, để mỗi ngày đời chúng 
con sống, sẽ không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Amen. 
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21/3 THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY. 
Sm 6,1-6; Lc 18,9-14 

AI DÁM TỰ HÀO MÌNH CÔNG CHÍNH 
“Người thu thuế ra về được khỏi tội” 

Người Pharisieu cầu nguyện cách tự phụ, tự đắc, khoe 
khoang, còn người thu thuế thì cầu nguyện cách chân thành 
khiêm tốn vì biết mình tội lỗi bất xứng. Chúa nói: “Người thu 
thuế ra về được khỏi tội”.  

Lời cầu nguyện của người Pharisieu còn cho thấy một 
đức tin kém cỏi. Ông nghĩ Chúa chẳng biết gì về ông. Ông phải 
tường thuật chi tiết chuyện tốt lành lớn nhỏ ông đã làm, dường 
như sợ Chúa nhiều việc quá đâm quên. Hoặc là ông nghĩ ông 
biết ông rõ hơn Chúa biết ông. Thật là một sự xúc phạm trơ trẻn 
về đức tin. Chúa biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình. 

Thánh Luca chú thích dụ ngôn: “Chúa Giêsu nói dụ 

ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công 

chính và hay khinh bỉ kẻ khác”.  

Mỗi chúng ta hôm nay, kẻ ít người nhiều đều có kiểu 
cách “tự hào mình công chính và khinh bỉ kẻ khác” là tội lỗi, là 
hư đốn, là xấu xa. Có ánh mắt nhìn khinh bỉ. Có lời nói xúc 
phạm. Có cách hành xử tồi tệ. Có định kiến xấu xa lâu dài. Có 
rêu rao hành tỏi sỉ lẻ. Có cả những cách loại trừ tàn nhẫn. Thật 
quá đáng. Dẫu cho chúng ta làm được việc gì tưởng như là tốt 
lành, mà có cách đối xử với người tội lỗi như thế, thì chúng ta 
chưa công chính, hoặc công chính cách giả hình, nếu không nói 
là tội chúng ta còn nặng nề hơn những người chúng ta cho là tội 
lỗi. Nên nhớ, họ sẽ nên thánh nhờ khiêm nhường sám hối.  

Lạy Chúa, thánh nhân kia còn phạm mỗi ngày bảy tội. 
Ai dám xưng mình là vô tội, là công chính, nếu không có ân 
sủng Chúa. Xin cho chúng con nhớ mình luôn là tội nhân, luôn 
sống khiêm nhường và chân thành cầu xin Chúa thứ tha. Xin 
cho chúng con biết xót thương người có tội, và luôn cầu nguyện 
cho họ có lòng chân thành sám hối trở về với Chúa. Amen.  
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22/3 CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY 
1 Sm 16,1B.6-7,10-13a; Ep 5,8-14; GA 9,1-41.  

ĐÔI MẮT ĐẸP, ĐÔI MẮT SÁNG 
“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ” 

Chúa Giê-su chữa lành một người hành khất mù từ thuở 
mới sinh trong ngày sabbat. Anh đã sáng mắt và hòa nhập với 
cộng đồng. Những người biệt phái nói Chúa Giê-su phạm luật 
trong ngày sabbat. Người tội lỗi thì không thể làm phép lạ.  
Mọi người bỡ ngỡ. Người mù xác nhận chính anh đã sáng mắt, 
nhờ Chúa Giê-su và anh tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa.  

Mù lòa thể lý làm cho con người ta mất khả năng nhìn 
thấy, làm giảm đi khả năng tương quan xinh đẹp giữa người với 
người, với vạn vật thiên nhiên, với cuộc sống chung quý giá.  

Đôi mắt đẹp không phải là đôi mắt xanh, nhưng là đôi 
mắt nhìn thấy màu xanh của cuộc sống. Đôi mặt đẹp không 
phải là đôi mắt thẩm mỹ mí nhấn mi cong long lanh, nhưng là 
đôi mắt nhìn thấy việc phải xuống tay ngay vì xót thương 
người... Đôi mắt sáng không phải là đôi mắt chỉ nhìn thấy mà 
còn là đôi mắt chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của con người, của 
cuộc đời. Nếu đôi mắt nhìn thấy cuộc đời toàn màu đen, tối 
tăm, u ám, bi đát, thì phải chăng đôi mắt ấy đã mù. Mù lòa thể 
lý thì chỉ có ít người, nhưng mù lòa tâm linh có vẻ như vô số.  

Chúa Giê-su là ánh sáng dẫn đưa con người tới nguồn 
vinh quang của Thiên Chúa. Người có thể chữa lành bệnh mù 
lòa tâm linh của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy chân lý 
huyền nhiệm của Nước Trời, của sự sống thần linh, vĩnh cửu. 
Đôi mắt của người Tin vào Chúa Giê-su, chiêm ngưỡng kỳ 
công Thiên Chúa, thấy việc phải làm và xuống tay thực hiện 
như Lời Chúa dạy, ấy mới là đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng vậy.  

Lạy Chúa, Chúa đã chữa lành đôi mắt cho người mù, xin 
cũng chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhìn 
thấy bao hồng ân Chúa ban, nhìn thấy việc bác ái phải làm đối 
với mọi người, nhất là những người cùng khổ. Amen.    
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23/3 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY. 
Is 65,17-21; Ga 4,43-54 T. TURIBIÔ MONRÔVÊKHÔ, GM. 

TIN VÀO LỜI CHÚA GIÊ-SU 
“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi” 

Một quan chức đến gặp Chúa Giê-su và xin người về 
nhà ông chữa bệnh cho con trai ông. Ông xác tín rằng, nếu có 
Chúa Giê-su đến đó thì con ông sẽ sống, nên ông nói: “Thưa 
Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Bởi ông có lòng 
tin mạnh, Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh 
rồi”. Ông tin Lời Chúa Giêsu nói và trở về. Và quả thực, người 
nhà cho ông biết con ông đã mạnh khỏe đúng vào giờ Chúa 
Giê-su bảo: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.  

Lời Chúa đầy quyền năng và thương xót. Lời sáng tạo, 
Lời nhập thể, Lời hóa thành nhục thể, Lời chính là Thánh Thể, 
Lời cứu rỗi…Lời chính là Đức Giê-su. Sự hiện diện của Lời 
Chúa, cũng chính là sự hiện diện của cả con người Chúa Giê-su 
trong bản tính Thiên Chúa. Và còn hơn thế nữa, còn là sự hiện 
diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đúng như Chúa Giê-su đã nói: 
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu 
mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến ở trong người ấy”.  

Viên quan chức kia “Tin vào Lời Chúa”, và trở về nhà. 
Phải nói là: con ông đã khỏe mạnh ngay lúc ông “tin và thực 
hiện Lời Chúa nói là ra về”. Hóa ra, chỉ cần tin vào Lời Chúa 
Giê-su, mà cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã di dời cả triều đình 
Thiên Quốc xuống đến tận nhà ông. Nhà ông bỗng trở nên 
Nước Thiên Chúa vì có cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.  

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con có những nhu cầu và đã 
kêu xin Chúa, nhưng chúng con đã kêu xin với một lòng tin 
kém cỏi, lòng tin cầu may, lòng tin thử thách Chúa. Xin Chúa 
củng cố đức tin của chúng con, để chúng con mạnh mẽ xác tín 
Lời Chúa là chân thật, Lời Chúa đầy quyền năng và thương xót, 
và nhờ xác tín ấy, chúng con quyết tâm thực hiện đúng lời 
Chúa dạy trong đời sống thường ngày. Amen.  



 28 

24/3 THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY. 
Ed 47,1-9. 12; Ga 5,1-16 
CHẠNH LÒNG THƯƠNG VÀ XUỐNG TAY CỨU GIÚP 

“Tức khắc người ấy được lành bệnh” 
Một người bại liệt 38 năm, vẫn nằm bên hồ Bếtsaiđa, 

chờ khi nước động, lăn xuống hồ, may chăng bớt bệnh. Nhưng 
chưa khi nào anh kịp, vì anh bại liệt. Thật đáng buồn vì không 
ai chạnh lòng thương mà xuống tay khiêng anh ném xuống cho. 
Có người đã xuống trước. Chúa Giê-su chạnh lòng thương, 
chữa lành cho anh trong ngày sabbat. Anh đứng dậy vác chõng 
mà đi giữa mọi người. Những người đã không chạnh lòng 
thương và xuống tay cứu giúp, giờ thấy anh vác chõng mà đi, 
lai còn buộc cho anh tội vi phạm luật ngày sabbat. Ngán ngẫm 
thay, lòng người vô cảm, sống chết mặc ai! 

Thời nào cũng có những con người chẳng biết xót, 
chẳng biết thương, chẳng biết đi ra khỏi cái vỏ ốc ích kỷ của 
mình, và cũng chẳng thể nào xuống tay cứu giúp ai được. 
Trong số những người ấy, có tôi, có bạn, có mỗi chúng ta, 
những người mang danh là Ki-tô hữu, những người vẫn sáng lễ, 
chiều kinh, làm ông kia bà nọ trong hội đồng, đoàn thể.  Câu 
chuyện Tin Mừng không chỉ cho chúng ta biết về quyền năng, 
về lòng xót thương, về việc thực hiện lòng thương của Chúa 
Giê-su, mà còn mời gọi chúng ta học lấy cách sống cách yêu 
của Chúa. Biết xót đau với người, tỏ lòng thương người, xuống 
tay giúp đỡ người, thực hiện điều tốt đẹp cho người, vui mừng 
với người, tạ ơn với người…ấy mới đích thực là những môn đệ 
của Chúa, đích thực là Ki-tô Hữu, là người có đạo.  

Lạy Chúa, mỗi Ki-tô hữu chúng con đã được Chúa xót 
thương, tha thứ, cứu chữa bằng giá máu của Chúa. Hồng ân ấy 
cao trọng, lớn lao không thể nào đáp đền cho nổi. Xin cho 
chúng con có lòng xót thương người, biết chạnh lòng xót lòng 
thương, biết xuống tay cứu giúp người, như của lễ mọn phần 
nào đáp đền hồng ân Chúa đã cứu chữa chúng con. Amen.  
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25/3 THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY. 
Is 49, 8-15; Ga 5, 17-30 

SỐNG TRỌN VẸN THEO THÁNH Ý CHÚA 
“Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế 

nào, thì Chúa Con cũng vậy” 
Con người đáng tội chết trước mặt Thiên Chúa, lại muốn 

xét xử và kết án tử cho Con Thiên Chúa, chỉ vì họ không muốn 
nhìn nhận một Con Thiên Chúa không biết làm theo ý họ, 
không sống theo cách sống của họ. Hóa ra, họ đang muốn làm 
Chúa, muốn Con Thiên Chúa phải nghe lời họ, chứ không phải 
họ phải nghe lời Con Thiên Chúa.  

Với quyền năng của Thiên Chúa, thì tội phản nghịch tày 
trời như thế, Người có thể phán một lời là tiêu tan ngay những 
con người kiêu ngạo này. Nhưng không, Người đã chấp nhận 
để tòa đời phàm tục này xét xử, kết án, và cuối cùng là xử tử 
Người. Không những thế, Người còn cho họ biết trước về sự 
phục sinh của Người, và còn hứa với họ: “Ta bảo các ngươi: Ai 
nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và 
khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống”. Đúng 
là quyền năng của Người không phải dùng để làm cho con 
người phải chết, nhưng là dùng để cứu sống con người, vì 
Người là Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Người đến để chỉ 
thực thi thánh ý tốt lành Chúa Cha. Người không làm theo ý 
của con người đang bị khống chế bởi ma quỷ. Ý tốt lành của 
Chúa Cha là cứu sống, khát khao và chờ mong cứu sống cả 
những người mê muội tự mình gieo vào chỗ chết ngàn đời. 
“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”.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con tuyệt đối không bao giờ 
bắt Chúa phải thực hiện theo ý bất chính của chúng con. Nhưng 
xin cho chúng con luôn Tin, Cậy, Mến Chúa, luôn thuộc trọn 
về Chúa, luôn lắng lòng hiểu ra thánh ý Chúa, và thực thi thánh 
ý Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.  
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25/3 LỄ TRUYỀN TIN. LỄ TRỌNG. 
Is 7,10-14. 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38 

ĐÓN NHẬN THÁNH Ý, SINH CHÚA RA CHO ĐỜI 
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” 

Thiên Chúa đã chuẩn bị cho kế hoạch cứu rỗi của 
Người. Và kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch hoàn hảo. 
Người sẽ chuẩn bị cho một trinh nữ cưu mang Con Thiên Chúa 
làm người bởi phép Chúa Thánh Thần. Tiên tri Isaia đã loan 
báo: “Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một 
trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là 
Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.  

Đã đến giờ của Thiên Chúa. Người sai sứ thần đến cùng 
trinh nữ Maria. Thoạt nghe chào: “Kính chào bà đầy ơn 
phước”, Maria đã bối rối. Bối rối vì khiêm nhường nhận ra 
mình là loài thụ tạo, sao có được diễm phúc gọi là “có phúc” vì 
“được Thiên Chúa ở cùng”. Trong khi đó, cả và thiên hạ này 
đang vô phúc, vì Thiên Chúa chẳng ở cùng, kể từ ngày nguyên 
tổ sa ngã phạm tội. 

Khi đã được giải thích, và nhờ ân sủng của Thánh Thần, 
Mẹ Maria đáp lời Xin Vâng trong sự tín thác hoàn toàn vào 
Thiên Chúa, vào kế hoạch của Thiên Chúa.  

Mừng lễ Truyền Tin, chúng ta dâng lời Tạ Ơn Thiên 
Chúa, vì tình thương bao la của Người đã tỏ bày nơi Lòng 
Khiêm Nhượng, Vâng Phục, và Tín Thác của Con Thiên Chúa 
và của cả Mẹ Maria. Sự đồng thuận của Con Thiên Chúa và Mẹ 
Maria, và của cả Thánh Giuse nữa, đã khởi đầu một chương 
mới trong kế hoạch cứu rỗi: Con Thiên Chúa làm người để cứu 
rỗi loài người.  

Lạy Chúa, mừng lễ Truyền Tin, chúng con tạ ơn Chúa vì 
chúng con đã được Thiên Chúa nhập thể trong chúng con qua 
nguồn ân sủng các Bí Tích. Xin cho chúng con biết sinh Chúa 
Giê-su ra cho cuộc đời, bằng cách sống tinh thần khiêm 
nhượng, xin vâng và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Amen. 
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26/3 THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY. 
Xh 32,7-14; Ga 5,31-47 

TIN NHẬN MỘT THIÊN CHÚA, TRONG ĐỨC GIÊ-SU 
“Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các 

ngươi vẫn tin tưởng” 
Dân Thiên Chúa được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai cập. 

Trên đường về Đất Hứa, họ đã lỗi phạm với Thiên Chúa, vì đúc 
tượng bò vàng rồi sấp mình thờ lạy. Thiên Chúa nổi cơn thịnh 
nộ, muốn tiêu diệt cả dân. Nhưng Môi-sê thành khẩn van xin 
Chúa tha thứ. Và Thiên Chúa đã nguôi cơn thinh nộ, thứ tha. 

Tưởng đâu, được Thiên Chúa tha thứ, cứu thoát, dân 
riêng của Chúa sẽ chuẩn mực tin tưởng, yêu mến, và tạ ơn 
Người. Đàng này, vẫn mãi là dân cứng đầu cứng cổ. Con Thiên 
Chúa được sai đến, mà họ vẫn không tin và đón nhận Người. 
Chúa Giê-su vẫn kiên trì giới thiệu cho họ về Nước Thiên Chúa 
đã đến, nhưng họ vẫn không tin, từ chối, và còn có ý loại trừ 
Người ra khỏi cuộc sống của họ. Người nói với họ: “Có người 
tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin 
tưởng”. Người muốn nhắc cho họ biết rằng Thiên Chúa đã từng 
tha thứ cho họ khỏi cơn hủy diệt, vì tội phản nghịch Người. 

 Cũng thế, chúng ta đã nhận bao là ân huệ tha thứ, ân huệ 
miễn chấp tội của Chúa. Làm người, ai không nghiêng chiều về 
phía tội lỗi hư hèn, bất chính. Nhưng Thiên Chúa không phải là 
Thiên Chúa hủy diệt hay trừng phạt, nhưng là Thiên Chúa cứu 
sống. Hãy nhìn cho ra biết bao ân huệ Chúa ban mà cảm tạ 
Người, và hết lòng tin cậy mến Người, trong Chúa Giê-su, 
Đấng Cứu Độ. Duy nhất một Thiên Chúa mà chúng ta phải tôn 
thờ, phải tin cậy mến, và dứt khoát không tôn thờ một ngẫu 
tượng nào thuộc về thế gian vật chất này.  

Lạy Chúa, bao lần chúng con bỏ Chúa mà tôn thờ ngẫu 
tượng danh, lợi, dục hư đốn, nhưng Chúa vẫn kiên trì gọi mời 
chúng con quay về để được sống. Xin cho chúng con ơn tin, 
cậy, mến duy một Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Amen.  
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27/3 THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY. 
Kn 2,1A.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30 

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC NƠI CHÚA KI-TÔ 
“Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người” 

Người Do Thái đang mong đợi một Đấng Ki-tô khác, 
một Đấng được Chúa Cha xức dầu và sai đến đúng như mẫu 
người mà họ vẻ ra: một trang anh hùng hảo hớn có sức mạnh 
vô song, một danh gia vọng tộc có thế có thần để làm một cuộc 
cách mạng xã hội, đảo chính đế quốc La mã… Vì thế, nhân vật 
mang tên Giê-su con ông thợ mộc tầm thường kia, vi phạm luật 
ngày sabbat kia, thì không thể là Con Thiên Chúa được. Đúng 
là ngày nào Thiên Chúa sáng tạo nên họ, bây giờ họ muốn sáng 
tạo một Thiên Chúa theo ý họ, phục vụ họ. Thật trớ trêu.  

Họ kiêu căng, nên không cảm nhận được một quyền 
năng khiêm nhường; không thấu hiểu được một trang anh hùng 
hảo hớn của Thiên Chúa trong dáng vẻ chân chất mộc mạc có 
thể giải phóng nhân loại khỏi quyền lực của tử thần; không ngộ 
ra được một danh gia vọng tộc giàu có, mà không phải giàu có 
của cải vật chất thế gian, nhưng lại giàu có vô biên lòng khoan 
dung nhân hậu, xót thương, thứ tha và cứu độ. Họ kiêu căng, 
nên Thiên Chúa muốn cứu sống họ, thì họ lại muốn giết chết 
Thiên Chúa. Kiêu căng muốn vùi dập đức Khiêm Nhường.  

Có khác gì, cách sống của người Do Thái cũng là cách 
sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng đã từng quên đi 
Thiên Chúa đấng cứu thoát, lại cậy dựa vào quyền năng của 
đồng tiền, từng loại trừ sự can thiệp của Chúa, để luồn cúi một 
thế lực phàm trần, từng từ chối hạnh phúc thật trong tương 
quan với Chúa, lại đi tìm hạnh phúc ảo nơi những thực tại hư 
hèn. Hãy đấm ngực trở về với Chúa đi thôi. Chỉ có Thiên Chúa, 
trong Đức Ki-tô, chúng ta mới thực bình an, hạnh phúc.  

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con tội cố tình quên sự 
hiện diện và can thiệp của Chúa trong đời. Xin cho chúng con 
luôn cần đến Chúa, vì Chúa mới là hạnh phúc đích thực. Amen.  
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28/3 THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY. 
Gr 11,18-20; Ga 7,40-53 

KHIÊM NHƯỢNG ĐÓN NHẬN ƠN CỨU RỖI 
“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” 

Thiên Chúa vẫn kiên trì cho tới giây phút cuối để cứu 
những con người lầm đường lạc lối, những con người tội lỗi. 
Người vẫn cho họ có cơ hội để nhận biết Mầu Nhiệm Nước 
Trời, và được dự phần sự sống đời đời trong Nước Trời. Đức 
Giê-su, Con Thiên Chúa trở nên đề tài cho những cuộc tranh 
luận, trở nên cớ vấp phạm cho những người kiêu căng, trở nên 
cơ hội phần rỗi cho những ai chân thành khiêm nhượng.  

Đức tin là một ân huệ. Đức tin không do khả năng của lý 
trí. Nhưng để đón nhận được ân huệ đức tin, cần phải hy sinh 
khả năng của lý trí, hay nói đúng hơn, cần phải khiêm nhượng 
nhận ra sự hèn kém của lý trí mình. Biết bao người trên đời này 
có học vị, học hàm cao ngất, thế nhưng, nhờ ánh sáng của ân 
sủng, họ kịp nhận ra tất cả trí khôn, hiểu biết, lý trí, khả năng 
và vốn học của họ chẳng đáng là gì, so với cái thượng trí siêu 
phàm của Thiên Chúa, và họ đã tin vào Thiên Chúa. Còn chúng 
ta, thử xem, hiểu biết bé bé của ta kia, khả năng, tài lực tí tí của 
ta kia, có đáng là gì so với quyền năng và thượng trí của Thiên 
Chúa, mà ta lại loai trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình,  

Chúa Giê-su muốn chúng ta bình dị khiêm nhường, để 
đón nhận con người khiêm nhường bình dị; muốn chúng ta 
ngay chính thật thà để đón nhận con người thật thà ngay chính, 
muốn chúng ta bần cùng bé nhỏ để cảm thông thấu hiểu và sẻ 
chia với người bé nhỏ, bần cùng. Đừng kiêu căng nữa. Hãy 
khiêm nhượng để đón nhận ơn cứu rỗi dành cho những người 
khiêm nhượng. Bởi Thiên Chúa khiêm nhượng sẽ tiêu diệt thần 
dữ kiêu căng, và yêu thương cứu rỗi ai người khiêm nhượng. 

Lạy Chúa Giê-su hiền lành khiêm nhượng, xin cho 
chúng con biết khiêm nhượng nhận ra sự hèn yếu của chúng 
con để tin tưởng và khát khao ơn cứu rỗi của Chúa. Amen.  
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29/3 CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY.  
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; GA 11,1-45 

SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG 
“Ta là sự sống lại và là sự sống” 

Chúa Giê-su khóc thương Lagiaro đã chết. Người khóc 
thương thân phận con người không ngăn cản được bệnh tật yếu 
đau và sự chết, và phải chết. Nhưng để chứng tỏ quyền năng 
của Thiên Chúa chiến thắng sự chết, và quyền năng ấy được 
thực hiện theo Thánh Ý Chúa Cha, để mọi người tin nhận 
Thiên Chúa. Người nói với Matta: “Em con sẽ sống lại”. Matta 
được Thánh Thần mạc khải, nói ngay: “Con biết ngày tận thế, 
khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. Và để xác 
minh cho điều Matta tuyên tín, Chúa Giê-su nói: “Ta là sự sống 
lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống”. 

Quả thực, Người không chỉ nói, mà còn làm phép lạ cả 
thể trước mắt mọi người, đó là: làm cho Lagiaro sống lại. Một 
thân xác còn nguyên những vải quấn và khăn liệm bước ra…. 

 Phép lạ cả thể này dẫn con người đến một phép lạ vĩ đại 
hơn: Chúa Giê-su sẽ sống lại và bước ra khỏi mồ sau ba ngày 
chịu táng xác trong huyệt mộ. Và đó là niềm vui, là Tin Mừng 
cho nhân loại ắt tử: Ai tin vào Người, sẽ được Người làm cho 
sống lại và sống muôn đời trong Nước Chúa. Bởi thế, các Ki-tô 
hữu yêu mến thờ phượng một Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên 
Thập Giá. Đó không phải là một tôn giáo u buồn thất bại, sầu 
thảm ảo nảo, đau thương tang tóc, nhưng là một tôn giáo chiến 
thắng tử thần. Thập giá ô nhục kia trở thành Thánh Giá cứu 
chuộc. Vì thế, các Ki-tô hữu luôn sống trong niềm hy vọng 
vững chắc là sự sống lại sau cái chết. Thánh Phao-lô nói; “Nếu 
Chúa Ki-tô không sống lại thì niềm tin của chúng ta ra vô ích”. 

 Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào sự sống lại 
của Chúa Giê-su, và chính Người, sẽ cho chúng con sống lại 
trong ngày sau hết, để từ niềm tin đó, chúng con sống yêu 
thương và bằng lòng chết vì yêu, như Chúa đã yêu. Amen.  
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30/3  THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY. 
Đn 13,1-9,15-17.19-30,33-62; Ga 8,1-11 

TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ TỘI NHÂN 
“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi” 

Chúa Giê-su là mục tử nhân lành. Người yêu thương 
đoàn chiên, bênh vực, bảo vệ chăm sóc từng con chiên, nhất là 
những con chiên đau yếu, bệnh tật. Người tìm về những con 
chiên lạc lối. Người hy sinh mạng sống mình để cứu sống đoàn 
chiên, cứu sống từng con chiên. Người không muốn con chiên 
nào phải chết, nhưng muốn nó được sống, và sống dồi dào. 

Tin Mừng hôm nay minh chứng cho tấm lòng nhân lành 
của mục tử Giê-su. Người không xét xử người phụ nữ bị bắt 
quả tang phạm tội ngoại tình như các kinh sư và luật sĩ kia đòi 
ném đá chị cho đến chết. Người chỉ lặng thinh ngồi xuống viết 
gì trên cát, rồi khi đám đàn ông kia nhao nhao lên đòi ném đá 
chị, Người nói: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị 
này trước đi”. Từng người bỏ hòn đá xuống, lẳng lặng ra đi. 

Cách giải quyết thượng trí và nhân lành của Người, đã 
vừa cứu sống một tội nhân ngoại tình đáng chết, vừa cứu sống 
cả những tội nhân không có lòng xót thương kia cũng đáng 
chết, lại cũng vừa thức tình tâm tư mọi tội nhân để họ có cơ hội 
sám hối mà trở về trong đường lối công chính của Chúa. 

Hãy đấm ngực mình và khoan dung với người có tội. Tất 
cả chúng ta đều là tội nhân. Đừng lên án ai trong khi chúng ta 
cũng xứng đáng bị trừng phạt. Chúa muốn mỗi người hãy mặc 
lấy lòng xót thương cứu rỗi của Chúa, mà sống với nhau trong 
cuộc đời này. Chính lòng khoan dung tha thứ, sẽ biến đổi lòng 
người nên tốt, sẽ biến đổi các gia đình nên bình an hạnh phúc, 
và sẽ biến đổi diện mạo thế giới này đầy hoa trái thánh thiện.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con loại trừ tật xấu ‘xét tội 
người mà không xét tội mình’, ‘lên án người mà không lên án 
mình”.  Xin cho chúng con nhận ra lòng khoan dung tha thứ 
của Chúa, mà trở về sống trong đường lối của Chúa. Amen.  
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31/3 THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY. 
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30 

ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU ĐỂ ĐƯỢC CỨU SỐNG 
“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận 
biết Ta là ai” 

Trên đường về Đất Hứa, dân Do Thái kêu trách Chúa và 
Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, 
cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không 
nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này”. Chúa 
cảnh cáo tội phản nghịch bằng việc cho rắn lửa bò ra cắn chết 
nhiều người. Dân biết tội, xin ông Môi-sê khẩn cầu Chúa thứ 
tha. Chúa nói: “Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên 
làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được 
sống”. Hình ảnh con rắn đồng cứu dân khỏi chết là hình ảnh 
Chúa Giê-su chịu chết trên thánh giá, để cứu sống nhân loại. 

Con rắn là hình ảnh của ma quỷ. Bị ma quỷ xúi quẩy 
phạm tội, thì chúng ta đã cắt đứt tương quan với Chúa, đã đánh 
mất nguồn mạch ân sủng. Sống trong tình trạng tội lỗi, thì như 
đang sống phần xác, mà chết phần linh hồn. Điều đáng tiếc và 
cũng đáng trách trong mỗi chúng ta là, khi bệnh phần xác thì ai 
cũng lo chạy thầy chạy thuốc vái tứ phương mong cho mau 
bình phục, còn phần hồn đã đến lúc nguy tử thì cũng chẳng 
biết, cũng chẳng bận tâm. Có vô lý không khi được sống khỏe 
mạnh sung túc ở đời này, mà đau đớn triền miên ở đời sau? 

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhận ra mình có tội, hãy 
thật lòng sám hối và hãy tin tưởng vào ơn tha thứ của Chúa. 
Hãy đến với Chúa Giê-su nơi tòa giải tội, để được cứu sống. 
Đừng chần chừ, do dự. Đừng tiếc nuối cuộc sống trong tội. 
Đỉnh điểm của Mùa Chay đang đến rất gần: Chúa Giê-su chịu 
chết trên Thánh Giá, để cứu sống chúng ta. Chúa đang chờ ta! 

Lạy Chúa Giê-su rất khoan dung dịu dàng, xin cho 
chúng con yêu mến Chúa và yêu quý sự sống đời sau mà Chúa 
đã chuộc lại cho chúng con bằng giá máu của Chúa. Amen.  
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LỜI CẦU XIN THÁNH GIUSE (sau suy niệm và cầu nguyện) 
Ngày 1/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít, xin 

cầu cho các gia đình chúng con biết sống Lời Chúa để gìn giữ 
tâm hồn luôn xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa ngự trị. A men.  

Ngày 2/3  
Lạy Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tổ Tông, 

xin cầu cho các gia đình chúng con biết noi gương cha ông mà 
tuân giữ lề luật Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Amen. 

Ngày 3/3  
Lạy Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho 

các gia đình chúng con biết lắng nghe và tuân hành thánh ý 
Chúa với lòng hân hoan và tín thác. Amen.  

Ngày 4/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ 

Đồng Trinh, xin cầu cho các gia đình chúng con sống Lời Chúa 
để gìn giữ tâm hồn tinh tuyền luôn thuộc về Chúa. Amen. 

Ngày 5/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa 

Trời, xin cầu cho các gia đình chúng con biết nuôi nhau bằng 
cơm bánh, và bằng Lời Hằng Sống của Chúa nữa. Amen.  

Ngày 6/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô, xin 

cầu cho các gia đình chúng con luôn biết chăm sóc cho nhau 
thăng tiến nhờ cùng nhau sống Lời Chúa dạy. Amen.   

Ngày 7/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa, 

xin cầu cho các gia đình chúng con yêu thương nhau, và bình 
an hạnh phúc nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.   

Ngày 8/3  
Lạy Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức, xin cầu cho các 

gia đình chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để 
cùng nhau nên trọn lành như lòng Chúa ước mong. Amen.  
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Ngày 9/3  
Lạy Thánh Giuse cực thanh cực tịnh, xin cầu cho các gia 

đình chúng con biết dùng Lời Chúa mà nhắc nhớ nhau sống 
khó nghèo, thanh tịnh trong niềm vui tín thác vào Chúa. Amen. 

Ngày 10/3  
Lạy Thánh Giuse cực khôn cực ngoan, xin cầu cho các 

gia đình chúng con biết tìm sự khôn ngoan đích thực khi tuân 
hành thánh ý Chúa trong Lời Chúa dạy. Amen.   

Ngày 11/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ, xin cầu 

cho các gia đình chúng con kiên trung sống đức tin đức cậy đức 
mến, nhờ yêu mến và thực hành Lời Chúa luôn. Amen.  

Ngày 12/3  
Lạy Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng, xin cầu cho các gia 

đình chúng con biết khiêm nhường lắng nghe, chịu lụy nhau, 
như Chúa Giê-su vâng Lời Chúa Cha trong mọi sự. Amen.   

Ngày 13/3  
Lạy Thánh Giuse rất ngay chính thật thà, xin cầu cho các 

gia đình chúng con biết luôn sống chân thành yêu thương nhau, 
và cùng nhau biến Lời Chúa thành cuộc sống. Amen.   

Ngày 14/3  
Lạy Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục, xin cầu 

cho các gia đình chúng con biết nhờ ánh sáng Lời Chúa hướng 
dẫn mà bỏ tính nóng nảy, nhưng nhịn nhục nhau vì Chúa.  

Ngày 15/3  
Lạy Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. xin cầu cho 

các gia đình chúng con biết sống khó nghèo, đơn giản, để tín 
thác vào Chúa và được phúc như Lời Chúa hứa. Amen. 

Ngày 16/3  
Lạy Thánh Giuse là kiểu thức thợ thuyền noi theo, xin 

cầu cho các gia đình chúng con biết chăm chỉ làm việc và làm 
tất cả các việc vì yêu thương nhau như Lời Chúa dạy. Amen. 
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Ngày 17/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo, 

xin cầu cho các gia đình chúng con biết chiếu tỏa niềm vui của 
Tin Mừng qua cuộc sống chan hòa yêu thương êm ấm. Amen.    

Ngày 18/3  
Lạy Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh, xin 

giúp chúng con luôn cầu nguyện cho nhau và cho những người 
sống đời thánh hiến sống trọn ba lời khuyên Phúc Âm. Amen.   

Ngày 19/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con, 

xin nâng đỡ gia đình chúng con biết trung kiên và anh dũng làm 
chứng cho Tin Mừng. Amen.  

Ngày 20/3  
Lạy Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan, xin an 

ủi gia đình chúng con để chúng con luôn vững tin vào Lời 
quyền năng và lòng xót thương của Chúa. Amen.  

Ngày 21/3  
Lạy Thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào, xin phù hộ 

những người già nua yếu bệnh trong các gia đình để họ bằng 
lòng theo thánh ý Chúa, và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Amen.   

Ngày 22/3  
Lạy Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì, xin cầu 

cho ai đang ngặt nghèo nguy tử luôn tin tưởng vào Lời Cứu rỗi, 
và cậy nhờ Thánh Giuse bầu cử trong Nước Chúa. Amen.  

Ngày 23/3  
Lạy Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp, xin cầu 

cho các gia đình chúng con biết dùng Lời Chúa như vũ khí sắc 
bén, mà chiến thắng các cám dỗ bất chính trong đời. Amen.    

Ngày 24/3  
Lạy Thánh Giuse là quan thầy bàu chữa Hội Thánh, xin 

cầu cho các gia đình chúng con là Hội Thánh thu nhỏ, biết hiệp 
nhất với Giáo Hội và yêu thương hết mọi người như lời Chúa 
dạy. Amen.  
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(những ngày khác, tùy chọn một trong 24 câu trên) 
Hoặc: 
1. Lạy Thánh Giuse, chúng con khẩn xin Người cầu bàu 

cho chúng con biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa mà chúng 
con đã gẫm suy và ước nguyện, để mỗi ngày, chúng con yêu 
mến Chúa nhiều hơn, nên hoàn thiện hơn. Amen. 

 
2. Lạy Thánh Giuse, Người đã lắng nghe và thực hiện 

thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời, xin Người cầu bàu cho chúng 
con yêu quý Lời Chúa và luôn sống theo Lời Chúa dạy, để 
được Chúa yêu thương và cứu rỗi. Amen. 
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LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH 
(Đây là lời nguyện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam để cầu nguyện 

trong cơn dịch bệnh Covid-19).  

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng 
chúng con đang họp nhau cầu nguyện, 
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.  

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót 
xin nhìn đến nỗi thống khổ 
của đoàn con trên khắp thế giới, 
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. 
Xin củng cố đức tin của chúng con, 
cho chúng con hoàn toàn tín thác 
vào tình yêu quan phòng của Cha.  

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, 
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, 
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, 
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. 
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, 
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, 
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, 
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa 
đang ân cần nâng đỡ chúng con.  

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, 
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, 
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, 
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế 
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, 
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.  

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, 
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, 
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, 
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen  



 42 

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH 
Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh/, Chúng con tuyên 

xưng Chúa là Đấng toàn năng/ và là Cha giàu lòng thương xót/. 
Nay chúng con đến trước nhan Chúa/, xin Chúa thương xót 
nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh/, đang lan rộng nhiều 
nơi trên thế giới/ cũng như trên đất nước chúng con. 

Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y 
tế/, ơn khôn ngoan và can đảm/, tìm ra những phương thế ngăn 
chặn dịch bệnh nguy hiểm này/. Xin Chúa an ủi và chữa lành 
những anh chị em bị nhiễm bệnh/, và nâng đỡ gia đình họ trong 
lúc khó khăn/. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời 
vì dịch bệnh/, và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời/. 

Sau cùng/, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng 
con/, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa/, để chúng 
con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh/, đem tình 
thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hợp 
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. AMEN. 
 

KINH ÔNG THÁNH RÔCÔ 
Lạy ông Thánh Rô-Cô là Đấng có lộc, bởi Thánh Cả đã 

đặng công trọng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con 
nương vì công nghiệp ấy/ chắc sẽ đặng cứu khỏi thần khí hay 
lây/ và đặng bình an vô sự. Xin ông Thánh Rô-Cô cầu cho 
chúng con/, hầu cho chúng con thoát khỏi ôn dịch truyền 
nhiễm/. Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng Ông 
Thánh Rô-Cô/ và đã hứa cùng Người rằng:/ “Kẻ nào lấy lòng 
sốt sắng mà khẩn cầu ông Thánh Rô-Cô/, thì chẳng hề mắc phải 
ôn dịch chút nào”/. Vậy chúng con xin nhờ lời ông Thánh Rô-
Cô chuyển cầu cho chúng con/, dám xin Chúa vì công nghiệp 
Người/, khẩn cứu chúng con hồn xác đều khỏi ôn dịch hiểm 
nghèo/, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu KiTô là Chúa chúng 
con. Amen  
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