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05/02/23                  CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A 
                                                 Mt 5,13-16 

 

SỨ MỆNH NGƯỜI KI-TÔ HỮU 

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14) 

 

Suy niệm: Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người Ki-tô hữu lãnh nhận ánh 

sáng đức tin của Đức Ki-tô Phục sinh. Như vậy từ đây họ được kêu mời 

phải trở nên toàn thiện mỗi ngày, dù lớn hay bé, dù làm bất cứ công 

việc gì, sứ mệnh của người Ki-tô hữu là phải mang ánh sáng của Chúa 

Ki-tô thấm nhập vào môi trường mình đang sống. Trong chuyến tông 

du tại Bồ Đào Nha (ngày 11-14/05/2010) ĐTC Bênêđitô XVI đã nhắc 

lại sứ điệp này khi ngài thúc đẩy công cuộc phúc âm hoá mới trong thế 

giới tục hoá hôm nay: thay vì “chấp nhận một hình thức đầu hàng lặng 

lẽ khi đức tin bị đặt ra bên lề cuộc sống và ngay cả còn bị nhạo báng 

nữa,” người Ki-tô hữu phải trở thành “những chứng nhân ngời sáng 

đức tin của họ trong những địa hạt chính yếu của xã hội: đó là gia 

đình, văn hóa, nền kinh tế và chính trường.” 

 

Mời Bạn: Chúng ta được đặt giữa thế giới này như ngọn đèn để trên 

giá. Để sống ơn gọi là ánh sáng, chúng ta phải toả sáng bằng một đời 

sống chứng nhân thấm nhuần tinh thần phục vụ, yêu thương của Tin 

Mừng tại bất cứ nơi đâu mà chúng ta có mặt. 

 

Chia sẻ: Đức Thánh Cha nói: “Hãy nói cho mọi người hay rằng trở 

thành bạn hữu với Chúa Giêsu là một điều tốt đẹp và đi theo Người là 

điều rất đáng làm.” Bạn có thể làm gì để thực hiện điều đó? 

 

Sống Lời Chúa: Làm một việc đậm chất Tin Mừng như tha thứ cho kẻ 

xúc phạm mình, sống công bằng trung thực, tôn trọng bảo vệ sự sống… 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn ý thức và nỗ lực thi 

hành sứ vụ Chúa trao là thắp sáng cho trần gian ánh sáng của sự sống 

mới, ánh sáng Nước Trời. 



 3 

06/02/23                     THỨ HAI TUẦN 5 TN 
                        Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo 
                                            Mc 6,53-56 

 

QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC KI-TÔ 

Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta 

cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít 

là được chạm vào tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, 

thì đều được khỏi. (Mc 6,56) 

 

Suy niệm: Lời đầu tiên trong Kinh Tin Kính là lời tuyên xưng Thiên 

Chúa là Cha toàn năng. Đức Giê-su Ki-tô trong khi thi hành sứ vụ cứu 

thế đã thể hiện quyền năng qua nhiều phép lạ để chứng tỏ rằng Ngài 

thực sự là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa. Để dẹp yên sóng gió, Ngài 

phán một lời, “gió liền tắt, biển lặng như tờ” (Mc 4,39). Chúa truyền 

cho ma quỷ xuất khỏi người bị chúng ám, chúng liền tuân lệnh (x. Mc 

9,25-26). Chúa gọi người chết chôn trong mồ, người ấy liền sống dậy, 

đi ra (x. Ga 11,43-44). Còn hôm nay, kẻ đau người bệnh, “bất cứ ai 

chạm đến Người thì đều được khỏi.” 

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su vẫn mời gọi và trao cho chúng ta cơ hội đến với 

Ngài để Ngài chạm đến chúng ta. Để cho Lời Chúa chạm đến tâm hồn, 

chúng ta được chữa lành, được tẩy sạch tội lỗi (x. Mc 2,1-12). Chúa còn 

chạm đến chúng ta khi chúng ta rước Thánh Thể là Bánh hằng sống, 

nhờ đó, chúng ta được nuôi dưỡng, được sống đời đời. 

Sống Lời Chúa: Siêng năng rước lễ, chuyên cần đọc và suy niệm Lời 

Chúa, hằng ngày dành thời giờ cầu nguyện tâm tình với Chúa, đó là 

những phương thế giúp chúng ta hôm nay “chạm” tới Chúa Giê-su. Xin 

cho ơn ích chúng ta hưởng nhờ khi “chạm” tới Ngài, chúng ta được 

thánh hóa, được chữa lành trong hành trình theo Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành con vì con trông cậy nơi Ngài, 

xin cứu vớt và giải thoát con khỏi những bệnh tật phần xác và những 

đam mê yếu đuối trong tâm hồn. Amen. 



 4 

07/02/23                       THỨ BA TUẦN 5 TN 
                                               Mc 7,1-13 

 

THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG 

Chúa Giê-su nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy 

trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7,8) 

 

Suy niệm: Các bé mới đi học nhà trẻ, mẫu giáo cũng đã biết phải rửa 

tay trước khi ăn. Nhưng ở đây không phải các tông đồ không biết bài 

học vệ sinh thân thể sơ đẳng đó. Việc rửa tay ở đây là một cử chỉ tượng 

trưng nói lên ý nghĩa tinh thần, chẳng hạn như Phi-la-tô rửa tay có ý nói 

ông không chịu trách nhiệm trong việc kết án Chúa Giê-su. Việc rửa tay 

trước bữa ăn theo tập tục Do Thái là một nghi thức nhằm nói lên ước 

muốn thanh tẩy tâm hồn. Các ông Pha-ri-sêu và kinh sư coi trọng các 

nghi thức đó, nhưng chỉ làm theo hình thức, còn trong lòng thì không 

có chút tâm tình hoán cải nào. Thế nên Chúa mới khiển trách họ thờ 

kính Chúa bằng môi bằng miệng mà tâm hồn thì xa Chúa. Từ chỗ thờ 

kính Chúa cách giả dối ngoài môi miệng đến chỗ “gạt bỏ điều răn 

Thiên Chúa để duy trì truyền thống của người phàm” không xa bao 

nhiêu. 

 

Mời Bạn: Chúng ta ngỡ ngàng đến độ kinh hoàng khi thấy người ta có 

thể đưa ra nhiều lý lẽ, luật lệ để biện minh cho việc khủng bố, phá thai, 

để gây chiến, để áp bức bất công, cho nhiều người. Nhưng bạn cũng nhớ 

rằng những tội ác tày trời vi phạm điều răn Chúa dạy đều đã bắt đầu từ 

lối sống giả dối. Là con cái Chúa và là anh chị em với nhau, mời bạn hãy 

thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng, đối đãi với nhau cũng với tất cả 

tấm lòng, dẫu có vì thế mà bạn phải vác thập giá cho nhau vì nhau. 

 

Sống Lời Chúa: Xét mình để nhận ra lối sống giả dối và loại bỏ hẳn 

chúng ra khỏi cuộc sống của bạn. 

 

Cầu nguyện: Chúa đã kêu gọi con làm con cái Chúa. Xin giúp con 

dám sống và dám liều thân cho công bằng và sự thật. 
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08/02/23                      THỨ TƯ TUẦN 5 TN 
                             Th. Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni 
                                              Mc 7,14-23 

 

CẦN XEM XÉT CÕI LÒNG 

“Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” 

(Mc 7,15)  

 

Suy niệm: Năm 1543, N. Copernicus, một giáo sĩ (canon) kiêm nhà 

thiên văn, xuất bản cuốn sách “Về sự xoay vòng của các thiên thể” 

trình bày một lý thuyết mới được mệnh danh là ‘cuộc cách mạng 

Copernicus’: trái đất xoay quanh mặt trời, làm giới thiên văn học sững 

sờ, đảo lộn mọi kiến thức khoa học thiên văn thời đó. Có lẽ những 

người Do Thái thời Chúa Giê-su cũng có tâm trạng như thế khi Chúa 

tuyên bố đảo ngược quan niệm về sự thanh sạch của họ: “Chính cái từ 

con người xuất ra, - chứ không phải từ ngoài vào - là cái làm cho con 

người ra ô uế.” Sự ô uế, xấu xa không từ bên ngoài vào, càng không 

phải tự bản chất của sự vật, mà là từ bên trong nội tâm, do ý hướng xấu 

của con người gán cho chúng. Thế nên muốn được thanh sạch phải tẩy 

rửa từ bên trong, từ nội tâm con người. 

 

Mời Bạn: “Sông sâu còn có kẻ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người.” 
Đam mê, dục vọng, sự ác thường được người ta che đậy bằng nhiều lớp 

vỏ bên ngoài như sự sang trọng, danh tiếng, quyền lực, hay vị trí xã 

hội... để không ai biết được cái lõi bên trong họ. Còn bạn, những lớp vỏ 

nào đang che chắn cho bạn? Bạn được mời gọi đối diện với sự thật 
lương tâm, rồi bóc dần chúng ra trước mặt Chúa và hoán cải nội tâm.  

Sống Lời Chúa: Cuối mỗi ngày, bạn dành thời gian kiểm điểm ý 

hướng nào đã lái ý nghĩ, lời nói, việc làm của bạn sa vào chỗ xấu xa; 

bạn ăn năn sám hối và xin Chúa tha thứ.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ giữ luật Chúa bề 

ngoài, mà còn biết sống thành tâm bên trong, vì Chúa chỉ ưa thích 

những ai sống chân thành và ngay chính. Amen. 
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09/02/23                        THỨ NĂM TUẦN 5 TN 
                                               Mc 7,24-30 

 

TIN THÌ SẼ ĐƯỢC 

Đức Giê-su nói với người đàn bà (xứ Xy-ri): “Phải để cho con cái ăn 

no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho 

chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới 

gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” (Mc 7,27-

28) 

 

Suy niệm: Con Thiên Chúa làm người không phải để làm phép lạ, mà 

là để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa (x. Mc 1,29-39). Vì thế, rất 

nhiều lần Ngài từ chối làm phép lạ. Nhưng có khi Ngài lại chấp nhận, 

vì lời cầu xin và lòng tin của những người đến xin Ngài. Như trường 

hợp tại tiệc cưới Ca-na, khi mà giờ của Chúa chưa đến, nhưng vì lòng 

tin của Đức Ma-ri-a mà ‘giờ ấy’ thay đổi và phép lạ đã xảy ra (x. Ga 

2,1-12). Câu chuyện Tin Mừng kể hôm nay cũng thế. Người phụ nữ gốc 

dân ngoại đến xin Chúa chữa lành cho con gái của bà: Dù Chúa nói với 

bà những lời thật chói tai: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà 

ném cho chó con,” nhưng bà vẫn kiên trì nài van và Chúa đã nhậm lời 

mà trừ quỷ ra khỏi con gái của bà. 

Mời Bạn: Câu chuyện hôm nay là bằng chứng xác thực cho điều Chúa 

Giê-su khẳng định: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì 

sẽ mở ra cho” (Mt 7,7). Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ 

nữ đứng trước Chúa Giê-su và nghe những lời thật ‘chói tai’ như thế, 

bạn có tiếp tục nài van không? Bạn ghi nhớ lời trong thư thánh Gia-cô-

bê: “Đức tin phải vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 

1,3). 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn cầu xin Chúa điều gì, bạn làm một việc 

hy sinh hãm mình để dâng lên Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, biết rằng, mọi sự đều có thể đối với 

những ai có lòng tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin còn yếu đuối của con. 

Amen. 



 7 

10/02/23                       THỨ SÁU TUẦN 5 TN 
                                    Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ 
                                                Mc 7,31-37 

 

LÀM VIỆC TỐT ĐẸP CỦA CHÚA 

Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” 

(Mc 7,37) 

 

Suy niệm: Một số học giả nhận xét dân ta có tinh thần tôn giáo cao độ 

nhưng đồng thời cũng pha lẫn óc thực dụng. Điều đó được thể hiện qua nét 

tâm lý thường tình: mỗi khi có những “sự cố, vấn đề” đụng chạm đến cuộc 

sống như bị bệnh hoạn tật nguyền chẳng hạn, thì “hữu sự vái tứ phương”, 

thầy thuốc nào cũng chạy chữa, thần phật nào cũng cúng vái, đền chùa nào 

cũng khấn xin. Dân Do Thái cũng mang tâm trạng đó: có ai đau ốm tật 

nguyền đều đem đến Chúa Giê-su mong được chữa lành. Phúc Âm Mác-cô 

ghi lại tâm trạng “kinh ngạc” kèm theo lời tán tụng: “Ngài làm việc mọi 

việc đều tốt đẹp” như một lời vang vọng từ sách Sáng Thế: “Thiên Chúa 

thấy mọi sự Ngài tạo dựng đều tốt đẹp.” Hiểu được điều này chúng ta mới 

nhận thấy Chúa Giê-su chứng tỏ thần tính của mình khi Ngài thực thi sứ vụ 

cứu thế như một cuộc sáng tạo mới: Ngài không chỉ chữa lành thân xác, cứu 

giúp những nhu cầu thể chất mà còn phục hồi con người toàn diện và biến 

đổi họ thành con người mới trong Nước Thánh Tẩy. 

Mời Bạn: Hãy nhìn lên thập giá để tìm gặp “Đấng chữa lành”, nơi đó, 

chúng ta gặp được Đức Ki-tô, Đấng có khả năng chữa lành những 

thương tích, đặc biệt là những thương tích do tội lỗi gây ra là tiêu huỷ 

nơi chúng ta cuộc sống đời đời với Thiên Chúa. 

Sống Lời Chúa: Tiếp tục “những việc tốt đẹp của Thiên Chúa” bằng 

việc phục vụ nhằm nâng cao phẩm giá con người nhất là nơi người 

nghèo, bị bỏ rơi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa 

để con góp phần bày tỏ vinh quang của Chúa qua những công việc bác 

ái yêu thương của chúng con với anh em đồng loại. 
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11/02/23                       THỨ BẢY TUẦN 5 TN 
                                          Đức Mẹ Lộ Đức 
                                                Mc 8,1-10 

 

THẾ GIỚI KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐÓI 

“Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã ba 

ngày rồi mà không có gì ăn.” (Mc 8,2) 

 

Suy niệm: Đám đông dân chúng đi theo Chúa Giê-su đã ba ngày nay để 

nghe Ngài giảng. Có lẽ thời gian kéo dài vượt quá dự kiến, chút lương khô 

đi đường cũng đã cạn. Họ đói. Thế là Chúa lại chạnh lòng thương và Ngài 

ngưng công việc giảng dạy để lo chuyện ăn uống cho họ trước khi giải tán 

họ về nhà. Chúa không muốn cho ai phải đói; vì thế “cho kẻ đói ăn” để 

cho mọi người có điều kiện sống xứng hợp với nhân phẩm, đó là công 

việc của lương tri và còn là mệnh lệnh của tình bác ái nữa. 

Mời Bạn: Thống kê năm 2022 của tổ chức “Food for Life” (tạm dịch: 

Ăn Để Sống) cho biết hơn 800 triệu người trên thế giới hiện nay sống 

trong cảnh đói ăn thường xuyên, nghĩa là cứ chín người trên trái đất này 

có một người không đủ ăn để có một cuộc sống khoẻ mạnh. Nước ta 

được kể là đang phát triển, vẫn còn đó biết bao người cơm không đủ ăn 

áo không đủ mặc, tiền không có để đi học; trong khi đó, vẫn có những 

người ăn uống xa xỉ phung phí; có những người “đánh bạc triệu đô,” 

đánh cờ ăn thua vài tỷ bạc một ván. Sự chông chênh đó có làm bạn 

nhức nhối? Chung quanh bạn có ai đang túng thiếu hơn bạn mà bạn 

chưa tìm cách chia sẻ không? 

Chia sẻ: Làm thế nào để việc bạn cho đi không trở thành việc của kẻ 

trên bố thí cho kẻ dưới, hoặc cho tay này lấy lại tay kia, nhưng là một 

sự chia sẻ trong yêu thương, cảm thông và tôn trọng? 

Sống Lời Chúa: Luôn dành một khoản trong số thu nhập của bạn để 

dành vào việc giúp những ai lầm than cơ nhỡ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra khuôn mặt của Chúa 

nơi những anh chị em đói nghèo bất hạnh. 


