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19/02/23                  CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN – A  
                                               Mt 5,38-48 

 

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ 

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những 

người ngược đãi anh em.” (Mt 5,44) 

 

Suy niệm: Ukraina và Nga là hai nước láng giềng, có nhiều điểm chung 

về phong tục, tôn giáo, đã từng hợp chung là một nước thời Liên Xô, thế 

mà nay rơi vào thảm trạng chiến tranh, huynh đệ tương tàn. Câu chuyện 

Ca-in giết em là A-ben trong sách Sáng Thế được tái hiện cách thật kinh 

hoàng. Con người có phẩm giá cao quý vì được tạo dựng giống hình ảnh 

Thiên Chúa, vì thế tất cả đều là anh em với nhau, và là con cùng một Cha 

trên trời (x. Mt 23,8-9). Vì thế, không có chuyện coi ai đó là kẻ thù, và 

nếu có ai bị coi là kẻ thù, thì Chúa dạy: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: 

hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em” (Mt 5,43). 

Không chỉ đưa ra giáo huấn, nhưng Chúa còn làm chứng bằng việc hiến 

thân chịu chết trên thập giá là tha thứ cho cả những kẻ sỉ nhục và đóng 

đinh giết Chúa. “Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét” (Pl 2,16). 

 

Mời Bạn: “Lịch sử nhân loại là một lịch sử chiến tranh” (Mike Love). 

Có hận thù ghen ghét thì mới có chiến tranh. Nhiều người đang coi chiến 

tranh là chuyện bình thương, khi chấp nhận sống chung với cơn lũ quét 

của hận thù, tranh chấp. Bạn có bị cuốn vào dòng xoáy hận thù ấy không? 

Bạn có sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm bạn không? Bạn hãy 

loại bỏ những tư tưởng, lời nói gây oán thù, bất hoà, chia rẽ trước khi 

chúng bùng nổ ra hành động. 

 

Sống Lời Chúa: Thực hành điều trong kinh “Thương người mười bốn 

mối”: “Tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta”. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hiến thân chịu chết để thứ tha 

tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con cũng biết thành tâm tha thứ cho 

nhau. Amen. 
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20/02/23                       THỨ HAI TUẦN 7 TN 
                     Th. Phan-xi-cô Mác-tô và Gia-xin-ta Mác-tô 
                                              Mc 9,14-29 

 

PHẢI CẦU NGUYỆN MỚI ĐƯỢC! 

Khi Chúa Giê-su vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao 

chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ 

ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” (Mc 9,28-29) 

Suy niệm: Mọi quốc gia đều có ngân sách quốc phòng rất lớn, để mua 

sắm, chế tạo những vũ khí ngày càng tối tân hầu trang bị cho quân đội 

của mình. Họ làm như thế với một lý do biện minh chính đáng: chỉ để tự 

vệ thôi! Bởi vì một nước được vũ trang đầy đủ thì mới giữ được an toàn 

lãnh thổ của mình; nhưng nếu địch quân có vũ khí mạnh hơn thì có nguy 

cơ thất thủ (x. Lc 11,21-22). Trong cuộc chiến thiêng liêng, các môn đệ 

hôm nay đang lâm vào tình huống nan giải: Chúa đã ban cho các ông 

quyền trừ quỷ thế mà sao các ông lại không trừ nổi tên quỷ hung tợn đang 

hành hạ dằn vặt cậu bé trai kia? Chính Chúa đã can thiệp trừ tên quỷ đó 

và Ngài giải thích lý do thất bại: không phải các ông không có vũ khí tối 

tân hùng hậu, nhưng vì thiếu cầu nguyện nên các ông đã không thể thực 

hiện quyền năng trừ quỷ mà Chúa ban cho. 

 

Mời Bạn: Ma quỷ đang hoành hành trong thế giới này qua biết bao nhiêu 

tội ác xảy ra hằng ngày. Chúng cũng đang tấn công bạn bằng biết bao 

nhiêu cơn cám dỗ. Chúa đã ban ơn thánh hoá cho bạn nhưng bạn sẽ không 

thể đứng vững được nếu không huấn luyện mình bằng đời sống cầu 

nguyện. Chúa đã tiết lộ cho bạn bí quyết để chiến thắng ma quỷ đó. Cầu 

nguyện là việc ưu tiên số một cho đời sống thiêng liêng của mình. Phải 

cầu nguyện mới được, bạn ạ! 

 

Sống Lời Chúa: Trung thành với việc dành thời gian cầu nguyện mỗi 

ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng 

cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. 
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21/02/23                         THỨ BA TUẦN 7 TN 
                     Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, linh mục, tiến sĩ HT 
                                                Mc 9,30-37 

 

TIÊN BÁO KHỔ NẠN 

“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba 

ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (Mc 9,31) 

 

Suy niệm: Các chính thể độc tài thường xiết chặt việc kiểm duyệt để chỉ 

lọc ra những thông tin kinh tế, xã hội, chính trị… có lợi nhằm tránh những 

căng thẳng, hoang mang, xáo trộn,… có thể xảy ra. Điều này khiến ta 

khó có được cái nhìn chân thực về thực tại. Chúa Giê-su thì khác hẳn, 

Ngài thẳng thắn nói rõ sự thật với những ai muốn theo Ngài. Ngài không 

muốn người ta hiểu sai về bản chất con người, sứ mệnh, bổn phận thi 

hành theo ý Chúa Cha của Ngài. Vì thế, dù bị người khác – ngay cả các 

môn đệ – không đồng tình, Ngài vẫn tiên báo cuộc Khổ nạn với những 

điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến cho mình, thế nhưng lại kèm theo lại một kết 

thúc có hậu: cuộc phục sinh khải hoàn. Nói trước như vậy để các ông 

không vấp ngã, hoảng sợ, nhưng chuẩn bị tinh thần đón nhận, rồi dần dần 

đi vào cuộc phục sinh với Thầy mình.   

 

Mời Bạn: Đã hiểu biết thân phận, sứ mạng của Chúa Giê-su rồi, liệu bạn 

có dám chấp nhận dấn thân cho Ngài trong tư cách là Ki-tô hữu hay 

không? 

 

Sống Lời Chúa: Với tư cách Ki-tô hữu ấy, bạn sẽ gặp nhiều sự chống 

đối, hiểu lầm, bị loại trừ bởi xã hội, bạn bè và ngay cả người thân trong 

gia đình mình nữa. Nhưng bạn cũng được an ủi rất nhiều, vì “kẻ nào bền 

chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,21). 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gọi con làm môn đệ Chúa. Ước 

chi lời dạy và gương sáng của Chúa thúc đẩy con hăng say dấn bước 

trên con đường theo Chúa cho đến cùng. Amen. 
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22/02/23                             THỨ TƯ LỄ TRO  

                                              Mt 6,1-6.16-18 
 

SỐNG MÙA CHAY 

“Khi anh làm việc lành phúc đức… cầu nguyện… ăn chay…Cha của 

anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo.” (Mt 6,1.5) 

 

Suy niệm: Hôm nay, Giáo Hội khai mạc mùa Chay thánh, là nhịp mạnh 

của đời sống đạo. Đây là thời gian Chúa tuôn đổ ân sủng và lòng từ bi 

chan chứa trên con người tội lỗi. Trong mùa này, người Ki-tô hữu được 

mời gọi cùng Chúa Ki-tô bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại 

ma quỷ, thế gian, xác thịt (ba thù) bằng các phương thế siêu nhiên là cầu 

nguyện, chay tịnh và bác ái. Như Chúa Ki-tô ở trong sa mạc 40 ngày, 

người Kitô hữu cũng vào “sa mạc” của lòng mình, để âm thầm, kín đáo 

duyệt lại và làm mới các mối tương quan: (1) với Chúa: gắn bó hơn bằng 

việc cầu nguyện có phẩm và lượng; (2)  với mình: kềm hãm các đam mê, 

khát vọng bằng chay tịnh, khổ chế; (3) với tha nhân: yêu thương hơn qua 

việc chia sẻ vật chất và tinh thần. 

Mời Bạn: Mỗi năm, bạn có mùa Chay để canh tân các mối tương quan 

trên. Bạn hãy tận dụng thời cơ: “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu 

độ.” Ước gì bạn đừng để mỗi ngày mùa Chay qua đi mà không tiến thêm 

một bước trên đường thiêng liêng. 

Chia sẻ: Nhóm, gia đình, đoàn thể tôi sẽ làm gì để sống mùa Chay thánh 

này? 

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi sẽ giữ chay cách nghiêm túc, để chứng tỏ 

lòng tôi khao khát Chúa, muốn tiết chế dục vọng xác thịt để tinh thần 

vươn cao. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày 

chay tịnh, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống 

những ngày khắc khổ này để học biết Đức Ki-tô, và dõi theo gương 

Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Amen. 

     (Lời nguyện Chúa Nhật I mùa Chay) 
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23/02/23                    THỨ NĂM SAU LỄ TRO 
                            Th. Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo 
                                               Lc 9,22-25 

 

TÔI VÁC THÁNH GIÁ 

Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính 

mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23) 

 

Suy niệm: Sau lời tiên báo thương khó, Đức Giê-su đề cập ngay đến điều 

kiện các môn đệ phải có để theo Ngài. Chúa không chỉ nói với nhóm 

Mười Hai, mà còn với tất cả những ai đang đi sau Ngài. Điều kiện ấy là 

vác thập giá của mình hằng ngày. Thánh giá của mỗi người đều có dấu 

riêng, kết liên với kinh nghiệm và cuộc đời. Đức Hồng Y Martini nói: 

cũng như có hàng ngàn kiểu cầu nguyện, thì cũng có hàng ngàn cách tiếp 

cận với thánh giá và sống với thánh giá. Mỗi người có cách của mình để 

đảm đương thánh giá trên vai. Đó là đảm đương những bổn phận hằng 

ngày cách kiên trì, dù lắm khi rất nhàm chán. Dĩ nhiên, không có thánh 

giá nào mà không có sức nặng; chẳng có thánh giá nào mà không đòi nỗ 

lực, gắng sức. Chỉ có điểm chung cho mọi người môn đệ là không để 

thánh giá đè bẹp hay bỏ cuộc. Tất cả được kêu gọi tiến bước theo Chúa, 

mang cuộc đời mình theo Ngài. 

Mời Bạn: Bên cạnh Đức Giê-su có hai tên trộm cướp vác thập giá và 

đang đi, có khi theo Đức Giê-su, lại có khi đi trước Ngài. Xét bề ngoài, 

họ đáp ứng đủ những đòi hỏi của Đức Giê-su. Tiếc thay lòng họ chưa 

muốn đi theo Ngài! Còn bạn thì sao? 

Chia sẻ: Thánh giá của bạn là việc bổn phận có làm bạn nhàm chán vì 

sự đều đều của nó không? 

Sống Lời Chúa: Bạn làm những công việc bổn phận mà không than vãn, 

trách móc. Bạn dâng hy sinh đó cho Chúa khi dự Thánh Lễ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con trung thành vác thánh 

giá theo Chúa, dù lắm khi con tưởng chừng không thể đứng lên tiếp tục 

tiến bước.  
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24/02/23                      THỨ SÁU SAU LỄ TRO 
                                              Mt 9,14-15 

 

CHO NIỀM VUI RẠNG RỠ 

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở 

với họ?” (Mt 9,15) 

 

Suy niệm: Thường tình khi dự tiệc cưới, ai cũng ăn mặc tươm tất để bày 

tỏ niềm vui với cô dâu chú rể; không ai đến đến dự tiệc với bộ mặt “đưa 

đám,” trong y phục nhếch nhác. Niềm vui trong tiệc Thánh Thể còn đòi 

hỏi người tín hữu thể hiện gấp bội và sâu đậm hơn thế nữa. Bởi trong 

thánh lễ, Thiên Chúa mời nhân loại đến dự đại yến tiệc Ngài dọn, một 

tiệc cưới đã chuẩn bị từ ban đầu và suốt chiều dài lịch sử nhân loại, một 

tiệc cưới mà cao lương mỹ vị là chính Mình và Máu Ngài, và niềm vui 

cho người dự tiệc không chỉ là được thứ tha tội lỗi và giao hòa với Thiên 

Chúa, mà còn được phục hồi sự sống và sống trong ân nghĩa với Thiên 

Chúa. Vì thế, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt và cách trang phục của 

người tín hữu diễn tả đức tin vững chãi và cảm nghiệm sâu xa hạnh phúc 

được tham dự thánh lễ. Một linh hồn được cứu rỗi luôn tràn trề niềm vui. 

Lo âu, buồn rầu, bi quan rõ ràng tương phản với niềm vui trong Tiệc 

Thánh. 

 

Mời Bạn: Bạn có sống niềm vui của Hội Thánh khi tham dự yến tiệc 

Thiên Chúa dọn cho nhân loại trong thánh lễ không? Mùa Chay là thời 

gian thuận tiện để chuẩn bị xứng đáng cả bên ngoài lẫn bên trong tâm 

hồn mỗi khi dự tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. 

 

Sống Lời Chúa: Nếu bạn sống đời thánh hiến vì Nước Trời, mời bạn 

bày tỏ niềm vui tận hiến khi dự thánh lễ; nếu bạn sống ơn gọi gia đình, 

mời bạn tham dự thánh lễ và dâng hiến gia đình của bạn cho Chúa. 

 

Cầu nguyện: Xin Chúa biến đổi những chum nước lã của cuộc đời con 

thành rượu ngon khi con đến dự Tiệc Thánh. 



 8 

25/02/23                      THỨ BẢY SAU LỄ TRO 
                                                Lc 5,27-32 

 

NIỀM VUI TỪ BỎ MỌI SỰ 

Đức Giê-su bảo ông Lê-vi: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng 

dậy theo Người. (Lc 5,27-28) 

 

Suy niệm: “Niềm vui lớn nhất cuộc đời là làm những gì người ta bảo là 

bạn không thể làm được” (W. Gagebot). Không ai dám nghĩ ông Lê-vi, 

kẻ bị coi là tội lỗi công khai, vào một ngày đẹp trời sẽ bỏ đống tiền lại ở 

bàn thu thuế và hoán cải đổi đời! Thế nhưng, chỉ cần ánh mắt và tiếng 

gọi của Đức Giê-su, ông đã làm được điều không tưởng: bỏ cái nghề bất 

chính hái ra tiền để đi theo Ngài. Kỳ lạ một điều là bỏ nhưng vui! Vui 

đến độ sau đó ông mở tiệc lớn đãi Đức Giê-su và cũng để mừng sự kiện 

ông dám bỏ mọi sự đi theo Ngài. Qua bữa tiệc này, ông cũng muốn giới 

thiệu các đồng nghiệp bất chính của mình với Đức Giê-su, để họ sẽ nhận 

được niềm vui đổi đời từ cuộc gặp gỡ này như mình. 

 

Mời Bạn: Mùa Chay là thời gian thanh luyện tâm hồn bằng cách từ bỏ 

tất cả những gì đang kéo ghì, dán chặt bạn vào vòng xoay của một cuộc 

đời đi ngược với quỹ đạo yêu thương của Chúa. Chẳng hạn: lối sống đua 

đòi theo bạn bè xấu, cuộc sống tiêu cực cầu an hoặc hưởng thụ ích kỷ, 

thói quen nhậu nhẹt sau giờ làm việc đến nỗi chểnh mảng bổn phận với 

gia đình… Bạn thấy mình phải từ bỏ điều gì trong mùa Chay này? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ dành vài phút xét xem: lâu nay mình đang bị 

cuốn hút vào vòng xoáy hay “lỗ đen” của thói hư tật xấu nào, rồi hứa với 

Chúa sẽ cố gắng từ bỏ trong mùa Chay này. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ánh mắt nhân lành và tiếng gọi lôi cuốn 

của Chúa đã giúp Lê-vi từ bỏ cái nghề tội lỗi để bước theo Chúa. Xin 

cho chúng con, trong mùa Chay này, cũng nhạy bén nhận ra ánh mắt và 

lời mời gọi của Chúa và quảng đại đáp lại. Amen. 

 


