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12/02/23                  CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN – A 
                                                 Mt 5,17-37 

 

CÔNG CHÍNH HƠN 

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-

ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20) 

 

Suy niệm: Các kinh sư và biệt phái là những người giữ luật rất đúng, và 

cũng rất kiên định tới mức trở thành câu nệ hình thức cứng nhắc, khắt 

khe. Là bậc thầy trong dân, thay vì dạy dân sống tinh thần của Giao Ước 

thì, qua cách sống của mình, họ làm cho mọi người nghĩ rằng đức công 

chính chỉ gói gọn trong việc chu toàn lề luật. Chúa Giê-su đòi hỏi các 

môn đệ không dừng lại ở những việc làm vụ hình thức mà phải “công 

chính hơn” tới mức hoàn thiện “như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn 

thiện” (Mt 5,48); cụ thể là: 

- sâu xa hơn, không chỉ bề ngoài mà tận trong tâm hồn: có lòng giận 

ghét đã là giết người, có ý muốn ngoại tình đã là ngoại tình trong 

tư tưởng rồi. 

- bao dung hơn: không còn “mắt đền mắt, răng đền răng,” nhưng 

đưa cả má phải khi bị vả má trái. 

- triệt để hơn: nếu mắt, tay nên dịp tội cho mình thì hãy chặt nó đi. 

Mời Bạn: Quan niệm sai lầm và hẹp hòi về đức công chính vẫn tiếp tục 

trong chúng ta, nếu bạn và tôi vẫn cứ coi việc sống đạo chỉ là đi nhà thờ, 

xem lễ và giữ những việc luật buộc. Đức công chính của người môn đệ 

Chúa Ki-tô đòi hỏi chúng ta vượt qua những hình thức bên ngoài để đạt 

đến điều cốt lõi là “Mến Chúa yêu người.” 

Chia sẻ: Hành vi, cử chỉ nào của bạn và cộng đoàn đang cần “công chính 

hơn”? 

Sống Lời Chúa: Làm việc bổn phận hoặc việc bác ái với lòng yêu mến 

chứ không vì bắt buộc hoặc vì lý do gì khác. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con tự mãn vì đã giữ những gì luật 

buộc, nhưng xin giúp con biết làm mọi việc chỉ vì mến Chúa và yêu người. 
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13/02/23                         THỨ HAI TUẦN 6 TN 
                                                 Mc 8,11-13 

 

ĐỨC GIÊ-SU, DẤU LẠ TỪ TRỜI 

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,12) 

 

Suy niệm: Chuyện kể rằng một vị thánh đang chầu Thánh Thể thì có 

người vào báo tin ở ngoài đang xảy ra một phép lạ và người ta kéo tới 

xem đông lắm. Vị thánh đã trả lời ở đây cũng đang diễn ra một phép lạ 

vĩ đại, đó là chính Chúa Giê-su hiện diện trong nhà chầu, nơi bí tích 

Thánh Thể và ngài đang chiêm ngắm. Người Do Thái đòi Chúa Giê-su 

làm một dấu lạ trên trời, nhưng chính Ngài là dấu lạ đang ở trước mặt họ 

thì họ không nhận biết: Ngài sẽ là Dấu Lạ đích thực cho họ, “dấu lạ Gio-

na,” qua cái chết và cuộc phục sinh của Ngài. 

 

Mời Bạn: Biết bao phép lạ lớn lao Chúa đã thực hiện không phô trương 

ồn ào, mà kín đáo tế nhị, âm thầm khiêm tốn. Làm cho nước hoá thành 

rượu tại tiệc cưới Cana, làm cho bánh và cá hoá ra nhiều, Chúa đã làm 

như một việc bình thường, tự nhiên tới mức không ngờ! Và giờ đây, ngày 

ngày, Ngài vẫn hiện diện trong Lời của Ngài, trong bí tích Thánh Thể; 

bạn có ý thức sự hiện diện đó chưa? 

 

Chia sẻ: Chúa Ki-tô hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể nhưng lại 

có vẻ thầm lặng và quá tầm thường; điều đó có làm bạn quên lãng hoặc 

coi thường “dấu lạ” bí tích này không? 

 

Sống Lời Chúa: Trong tuần dành thời gian đến chầu Thánh Thể ít là một 

lần. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với con nhưng 

nhiều khi con không nhận biết; và con cứ mãi tìm kiếm một giải pháp theo kiểu thế 

gian mà quên hành động trong sự kết hiệp với Chúa. Xin cho chúng con nhận ra rằng 

chỉ có Chúa Giê-su là dấu chỉ đích thực mang lại ơn cứu độ cho con mà thôi. Amen. 
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14/02/23                      THỨ BA TUẦN 6 TN 
                    Th. Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám mục 
                                            Mc 8,14-21 

 

ANH EM CHƯA HIỂU Ư? 

“Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em 

chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt 

mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” (Mc 8,17-18) 

 

Suy niệm: Trên thuyền, chỉ còn lại một chiếc bánh nhỏ không đủ cho 

thầy trò qua bữa. Các môn đệ áy náy và tranh luận xem ai là người chịu 

trách nhiệm về việc này. Qau sự việc này, Chúa Giê-su trách các môn đệ 

kém lòng tin, và Ngài dạy các ông hiểu thêm về quyền năng và sứ mạng 

của Ngài. Vừa hôm nào đây, họ đã chẳng chứng kiến Chúa khiến cho 7 

chiếc bánh sau khi nuôi ăn no nê bốn ngàn người vẫn còn dư bảy thúng 

sao? Mà đây đâu phải lần đầu Ngài làm phép lạ bánh ra nhiều như thế! 

Đối với Ngài, thiếu bánh là chuyện nhỏ, chỉ đáng sợ khi thiếu niềm tin. 

Các môn đệ dường như thiếu cả Chúa, khi họ quên rằng Ngài đang ở 

ngay giữa họ. 

 

Mời Bạn: Những cuộc cãi vã hằng ngày giữa chúng ta, trong các cộng đoàn, 

đặc biệt trong đời sống gia đình, dường như cũng thường xoay quanh vấn 

đề “thiếu” này. Thiếu tiền bạc, thiếu cơm áo, thiếu cửa nhà, thiếu tiện nghi… 

Chúng ta muốn tìm cho ra “thủ phạm” để rồi làm cho nhau đau khổ. Nhưng 

cái chúng ta thiếu thật sự lại là tình yêu, dẫn đến việc thiếu niềm tin và cuối 

cùng thiếu Chúa. Chúng ta hành xử như là chúng ta có thể tự mình lo liệu 

mọi việc và đẩy Chúa ra bên lề cuộc sống của chúng ta. 

 

Sống Lời Chúa: Chúa cũng muốn nói với bạn hôm nay: “Anh em chưa 

hiểu sao?” Mỗi người hãy tự trả lời với Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được “nghe” và được 

“thấy” bằng đức tin, để chúng con luôn hiểu được Chúa yêu thương 

chúng con dường nào và mong ước chúng con đáp trả bằng một cuộc 

sống tin yêu và phó thác. 
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15/02/23                        THỨ TƯ TUẦN 6 TN 
                                              Mc 8,22-26 

 

CON ĐƯỜNG CỦA ĐỨC TIN 

Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 

(Mc 8,22) 

 

Suy niệm: Anh mù ở Bết-xai-đa hẳn là rất mong muốn được sáng mắt. 

Nhưng ước mong đó có lẽ đã không thành hiện thực nếu anh không được 

những người bạn dẫn tới gặp Đức Giê-su. Tiến trình được chữa lành của 

anh cũng trải qua nhiều giai đoạn. Thoạt tiên, khi anh được Chúa dắt ra 

khỏi làng, “nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh,” lúc ấy anh 

chỉ thấy lờ mờ. Rồi Chúa lại đặt tay trên anh lần nữa, và “anh thấy tỏ 

tường mọi sự”.  

 

Mời Bạn: Tiến trình sáng mắt của anh mù Bết-xai-đa cũng là tiến trình 

đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta được dẫn đến gặp gỡ Ngài qua 

những trung gian: được cha mẹ bồng ẵm đến lãnh nhận bí tích Rửa tội 

khi còn sơ sinh hay qua lời giới thiệu của bạn bè, của người yêu…; hoặc 

cũng có thể sau một biến cố trong cuộc đời. Bước khởi đầu đó khai mở 

cho chúng ta con mắt đức tin nhưng lúc đó, mới chỉ thấy mờ mờ. Mỗi 

người cần được Đức Ki-tô “đặt tay lần nữa” để trưởng thành trong đức 

tin với lời tuyên xưng của chính bản thân mình. Tiến trình này chỉ hoàn 

tất khi chúng ta hưởng kiến Chúa ở đời sau, lúc chúng ta nhìn thấy tỏ 

tường mọi sự: “Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 

3,2). Mời bạn tự vấn: Tôi có được đức tin cá vị của riêng mình chưa? 

Hay vẫn còn là một đức tin thời thơ ấu, đức tin dựa vào người khác, vào 

đám đông? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, hãy tìm gặp Chúa Giê-su bằng việc suy niệm 

Lời Chúa, để Lời Chúa hướng dẫn đời mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức 

tin. Xin cho chúng con biết bồi đắp đức tin ấy để mỗi ngày chúng con 

càng kết hiệp thân tình với Chúa hơn. Amen. 
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16/02/23                     THỨ NĂM TUẦN 6 TN 
                                            Mc 8,27-33 

 

KI-TÔ, ĐẤNG ĐƯỢC XỨC DẦU 

Chúa Giê-su hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 

Ông Phê-rô trả  lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” (Mc 8,29) 

 

Suy niệm: Trong cuộc sống xã hội, cần biết được người này, người kia 

là ai để có thể cư xử xứng hợp với mức độ tương quan hoặc tầm ảnh 

hưởng của người ấy với mình, và trong xã hội. Các môn đệ đã tường trình 

khá đầy đủ về cái nhìn của dư luận cho rằng Thầy mình là ai. Nhưng 

trong mối tương quan Thầy-trò giữa Đức Giê-su và các môn đệ, như thế 

là chưa đủ. Ngài muốn các ông xác định Ngài là ai không phải theo dư 

luận bên ngoài mà là trong tương quan thân tình giữa họ với Ngài: “Còn 

anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu trả lời của Phê-rô: “Thầy là Đấng 

Ki-tô”, nghĩa là Con Thiên Chúa, Đấng được Chúa Cha xức dầu, đó mới 

nói lên căn tính đích thực của Ngài, mà Ngài – ít là trong lúc này – muốn 

giữ kín như một bí mật riêng tư mà chỉ các môn đệ, những người thân 

thiết với Ngài biết mà thôi. 

 

Bạn thân mến! Chúa Giê-su cũng đang đặt câu hỏi với mỗi người chúng 

ta: “Phần con, con bảo Thầy là ai?” Mỗi người chúng ta hãy trả lời Ngài 

bằng câu trả lời của chính mình, câu trả lời phản ánh được mối tương 

quan giữa mình với Đức Ki-tô thân thiết như thế nào, và đồng thời câu 

trả lời đó cũng nói lên chúng ta sẵn sàng tham gia vào sứ mạng cứu thế 

với Ngài như thế nào. 

 

Sống Lời Chúa: Rước lễ, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa là phương thế 

tuyệt hảo để sống thân tình với Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm biết Chúa nhiều hơn 

không chỉ qua sách vở, phương tiện truyền thông, qua dư luận, mà còn 

bởi chính kinh nghiệm gặp gỡ riêng tư của chúng con với Chúa, ngõ hầu 

chúng con có đủ sức mạnh kiếm tìm Nước Thiên Chúa. 
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17/02/23                      THỨ SÁU TUẦN 6 TN 
                         Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ 
                                              Mc 8,34-9,1 

 

ĐIỀU KIỆN THEO CHÚA 

Chúa nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 

mà theo.” (Mc 8,34) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su đặt ra điều kiện gắt gao không phải là Ngài muốn 

làm khó những ai muốn đi theo làm môn đệ Ngài. Từ xưa tới nay, có việc 

tuyển chọn ứng viên cho một chức vụ hay công việc nào mà không có 

điều kiện? Chúa Giê-su nêu rõ điều kiện của Ngài gồm hai vế: - từ bỏ 

chính mình; - vác thập giá mình. Hai vế đều quan trọng và bổ túc cho 

nhau, và nhất là đều đòi phải thực hiện cách triệt để và ở mức cao nhất. 

Điều kiện như thế sẽ là bất khả thi nếu như chính Đức Ki-tô đã không đi 

bước trước để cứu độ chúng ta và làm gương cho chúng ta. Quả thật Ngài 

đã từ bỏ “địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, hoàn toàn trút bỏ vinh 

quang” để “mang lấy thân nô lệ” sinh ra làm người; và rồi Ngài đã vâng 

phục Chúa Cha để vác thập giá và rồi “chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). 

 

Mời Bạn: Từ bỏ cái tôi và vác thập giá của mình: điều kiện là duy nhất, 

nhưng mỗi người đều có một cái “tôi” riêng phải từ bỏ, mỗi người cũng 

có thập giá riêng phải vác, không ai giống ai; mỗi người mỗi cảnh sống 

nhưng tất cả đều chung một con đường đi theo Đức Ki-tô. Điều kiện theo 

Chúa không phải là khẩu hiệu trên giấy mà phải được thực hiện cụ thể, 

sát sườn ngay trong cuộc sống đời thường của mỗi người. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khi cầu nguyện, bạn xin Chúa soi sáng để 

biết: đâu là điều tôi phải từ bỏ và đâu là thập giá tôi phải vác hôm nay. 

Và bạn xin Chúa giúp bạn thực hành y như vậy. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con dám từ bỏ cái tôi tham lam, 

ích kỷ, kiêu căng để vác thập giá là những hy sinh khó nhọc con gặp trên 

đường phục vụ anh em. Amen. 



 8 

18/02/23                        THỨ BẢY TUẦN 6 TN 
                                               Mc 9,2-13 

 

HIẾN MÌNH ĐỂ BIẾN HÌNH 

Từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng 

nghe lời Người.” (Mc 9,7) 

 

Suy niệm: Hoạ sĩ Van Gogh nhận định: “Một tiều phu hay một thợ mỏ 

nghèo nhất cũng có những thoáng cảm hứng khiến anh ta cảm thấy gần 

như ở thiên đàng.” Thật vậy, ai cũng có những giây phút biến hình với 

những niềm vui bất ngờ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ba môn đệ được 

diễm phúc chứng kiến một thoáng biến hình ngắn ngủi của Thầy mình: 

khuôn mặt rực sáng vinh quang, y phục rực rỡ trắng tinh… Chính thái độ 

kiên quyết hiến mình cho Chúa Cha, đi trên con đường khổ nạn để cứu 

muôn người (x. Mc 8,31), đã đẹp lòng Chúa Cha, và Cha đã cho Con 

được biến hình trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi Con đã hoàn toàn hiến 

mình qua cuộc khổ nạn, Cha sẽ cho Con hoàn toàn biến hình trong vinh 

quang Phục Sinh. 

 

Mời Bạn: “Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Ta-bo, mà là 

trèo lên núi Can Vê cùng với Chúa Giê-su” (th. Tê-rê-xa Hài Đồng). 

Khuôn mặt, tâm hồn bạn bừng sáng hơn sau mỗi nghĩa cử hiến mình cho 

đồng loại, qua từng hành vi từ bỏ cái tôi ích kỷ, cầu an, để sống cho người 

và yêu Chúa hơn. Tôi có cảm nhận mình được biến hình bừng sáng nhờ 

cử chỉ hiến mình không? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành vài phút soi lại trong tấm gương Lời 

Chúa xem khuôn mặt mình bừng sáng hay tăm tối hơn để điều chỉnh cho 

hợp với tư cách người con yêu dấu của Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi lần con nhìn Chúa, xin biến đổi ánh mắt 

con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con 

nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời 

sáng hơn sau mỗi lần gặp gỡ Chúa. 


