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19/03/23                  CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A  
                                                Ga 9,1-41 

 

ĐỨC TIN CHÂN THÀNH SỐNG ĐỘNG 

Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với 

anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống 

trước mặt Người. (Ga 9,37-38) 

 

Suy niệm: Người ta có những thái độ khác nhau trước sự kiện anh mù 

bẩm sinh được Chúa Giê-su chữa lành. Nhiều người cho rằng anh ta mù 

là vì tội của anh hoặc chí ít là của cha mẹ anh. Những người vốn quen 

biết anh hỏi han anh vài câu cho thoả tính hiếu kỳ, rồi thôi. Còn người 

Pha-ri-sêu thì miệt thị anh “sinh ra tội lỗi ngập đầu” mà dám „dạy 

khôn‟ họ; họ còn lập luận rằng Chúa Giê-su vi phạm luật ngày sa-bát 

nên mặc định là tội lỗi, không thể là “người của Thiên Chúa” được. 

Ngay cả cha mẹ anh, vì sợ liên luỵ, đã tránh né nói lên sự thật về vị ân 

nhân đã chữa cho con mình sáng mắt. Còn anh, dù đơn độc, vẫn mạnh 

mẽ tuyên xưng niềm xác tín bằng những câu trả lời đơn sơ mà gãy gọn: 

Chính tôi đây, ông ấy thoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi nhìn thấy. 

Nhận được ơn sáng mắt, anh đi từ chỗ không biết Chúa đến chỗ coi 

Ngài là vị ngôn sứ và cuối cùng anh gặp được Chúa và thưa với Ngài: 

“Tôi tin.” 

Mời Bạn: Giữa trào lưu tục hoá lãng quên Thiên Chúa tràn lan trong xã 

hội, vẫn có biết bao nhiêu tâm hồn sống niềm tin vào Ngài cách sống 

động, mạnh mẽ: những nhóm cầu nguyện, hội bác ái, cộng đồng giáo 

hội cơ bản, mang đến niềm hy vọng vô bờ về sự hiện diện và quyền 

năng của Thiên Chúa. Còn bạn, bạn sống đức tin Ki-tô hữu cách mệt 

mỏi, chán chường hay năng động, phấn khởi? 

Sống Lời Chúa: Siêng năng suy niệm Lời Chúa để Lời Ngài soi sáng 

đời bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhận ra Chúa và 

những ơn lành Chúa ban cho con. Xin mở miệng con để con cao rao 

những lời ngợi khen Chúa và tán dương bao kỳ công Chúa làm. Amen. 
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20/03/23                         THỨ HAI TUẦN 4 MC 
                         Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a 
                                         Mt 1,16.18-21.24a 

 

SỨ VỤ CỦA THÁNH GIU-SE 

“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a) 

 

Suy niệm: Có người bảo con đường xa nhất là con đường đi từ đầu đến 

tay bởi vì có một khoảng cách biệt rất lớn giữa nói và làm. Quả vậy, có 

nhiều người nói mà không làm; nhiều người khác nói một đàng làm 

một nẻo. Xét trên phương diện này thì thánh cả Giu-se thuộc nhóm 

người ít ỏi âm thầm làm mà không nói. Quả vậy, trong cả bốn sách Tin 

Mừng, chúng ta không thấy một lời nào của ngài được các thánh sử ghi 

lại. Ngài không nói nhưng những việc làm của ngài thực ra đã nói rất 

nhiều: ngài chính là người có khả năng lấp đầy khoảng cách diệu vợi 

giữa lời nói và việc làm: “Khi thức giấc, Giu-se đã làm như lời sứ thần 

Chúa đã nói.” 

Mời Bạn hãy học cùng thánh cả Giu-se, một người đặc biệt trong 

chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy âm thầm, nhưng sứ vụ của 

ngài trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa thật cao trọng. Để được 

như thế, ngài đã có một đời sống nội tâm thật sâu lắng: Trong thinh 

lặng, ngài tiếp xúc mật thiết với Chúa, lắng nghe thánh ý và cũng trong 

thinh lặng ngài trung thành thực hiện những điều Thiên Chúa muốn. 

Chia sẻ: Bạn có ý thức gì về sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao cho bạn, 

trong việc làm chứng và rao giảng Tin Mừng cho những người xung 

quanh bạn chưa? Bạn gặp những khó khăn và thuận lợi nào trong việc 

làm chứng cho Đức Giê-su? 

Sống Lời Chúa: Luôn dành mỗi ngày ít phút thinh lặng để suy niệm 

Lời Chúa để cảm nghiệm tình yêu Chúa và chia sẻ với tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người chúng con luôn biết 

ý thức về sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng trong thế giới ngày hôm nay. 

Amen. 
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21/03/23                         THỨ BA TUẦN 4 MC 
                                            Ga 5,1-3a.5-16 

 

CÒN TỆ HẠI HƠN BỆNH TẬT! 

“Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải 

khốn hơn trước!” (Ga 5,14)  

 

Suy niệm: Bệnh tật xảy ra do sự rối loạn thể lý hay tâm trí. Có nhiều 

tác nhân gây ra sự rối loạn của cơ thể như virus, thức ăn bên ngoài, hay 

khuyết tật bẩm sinh, nội tiết tố bên trong. Dưới khía cạnh đức tin, bệnh 

tật cũng như đau khổ là mầu nhiệm, vượt quá suy đoán của lý trí, gắn 

liền với thân phận con người thụ tạo: sinh-bệnh-lão-tử. Đức Giê-su 

chữa người bất toại lành bệnh, vì muốn anh được an vui, hạnh phúc với 

một thân thể lành mạnh. Thế nhưng, Ngài cũng lưu ý anh là thân thể 

lành mạnh ấy chưa đủ, vì con người chỉ hạnh phúc khi sống các mối 

tương quan cách hài hòa: với Chúa, người khác, và chính mình. Tội lỗi 

gây đổ vỡ, thậm chí triệt tiêu các mối tương quan ấy. Do đó, “đừng 

phạm tội nữa, kẻo lại khốn hơn trước” là lời cảnh báo giúp anh xác tín 

sự thật này: với thân xác lành lặn, nhưng phạm tội sai lỗi, làm đổ vỡ các 

mối tương quan, còn làm anh khốn khổ hơn nữa.  

 

Mời Bạn: Bạn có thể không là bác sĩ chữa bệnh phần xác, nhưng lại có 

thể là lương y tinh thần đưa người khác ra khỏi vùng xoáy của tội lỗi, 

sống tốt đẹp các mối tương quan cơ bản của con người; nhờ vậy có thể 

vui hưởng cuộc sống an lành. 

 

Sống Lời Chúa: Hãy sống tinh thần Mùa Chay: “lấy lời lành mà 

khuyên người, mở dạy kẻ mê muội.” Như thế, bạn sẽ góp phần làm cho 

bệnh tật tinh thần được đẩy lùi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là vị lương y tài tình và đầy lòng nhân ái, xin 

cho con biết đến thụ giáo với Ngài mọi nơi mọi lúc, để con làm cho 

chính bản thân mình và anh chị em được lành mạnh.  
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22/03/23                           THỨ TƯ TUẦN 4 MC 
                                               Ga 5,17-30 

 

NGHE VÀ TIN LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG 

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” 

(Ga 5,24) 

 

Suy niệm: Sống trong thời đại kỹ thuật số, con người hôm nay dường 

như bị “bội thực” về thông tin. Có quá nhiều điều để con người có thể 

nghe, đọc, hay là xem. Các phương tiện hỗ trợ cho điều này cũng không 

thiếu: truyền hình, internet, di động, v.v. Bởi thế, cái “hội chợ” thông 

tin trở nên đa tạp với đủ mọi thứ sản phẩm “thượng vàng hạ cám”. 

Những đó đã đem lại điều gì cho con người? Có khi thay hòa bình thì 

đem lại chiến tranh. Yêu thương bị thế chỗ bởi hận thù. Gian dối che 

lấp sự thật. Sự chết loại bỏ sự sống. Nếu thế thì con người cần phải 

nghe cái gì và tin vào ai để được sống và sống thật? Chính Chúa Giêsu 

đã cho ta câu trả lời: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có 

sự sống đời đời.” 

Mời Bạn: Tự thâm tâm, chúng ta vẫn luôn ước ao đi tìm sự sống thật, 

đi tìm hạnh phúc. Nhưng “ma đưa  lối quỷ dẫn đường” thế nào mà 

chúng ta cứ “lại tìm những lối đoạn trường mà đi,” khi chạy theo 

những đam mê tội lỗi. Mùa Chay là mùa trở về để tìm lại sự sống. Hãy 

lắng nghe và tin vào Lời Chúa để được sống đời đời. 

Chia sẻ: Bạn có thường xuyên chia sẻ Lời Chúa trong nhóm không? 

Việc chia sẻ đó đã giúp bạn thấm nhuần và sống Lời Chúa thế nào? 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian để suy niệm cá nhân hằng ngày và 

thường xuyên chia sẻ Lời Chúa trong nhóm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, 

Chúa có những lời ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin Chúa cho 

chúng con luôn biết quay về với con đường sống thật, là lắng nghe và 

tin vào Lời Chúa. Amen. 
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23/03/23                     THỨ NĂM TUẦN 4 MC 
                     Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục 
                                              Ga 5,31-47 

 

LÀM VIỆC THIÊN CHÚA ĐÃ GIAO 

“Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính 

những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” 

(Ga 5,36) 

 

Suy niệm: Thiên Chúa Cha sai Con Một của Ngài xuống trần gian để 

cứu độ nhân loại đã không “cấp” cho Con mình một mảnh giấy chứng 

nhận nào với chữ ký và con dấu đỏ để chúng ta dễ nhận biết Ngài là 

“Đấng Chúa Cha sai đến.” Và Ngài cũng không có thần thế ô dù nào 

để giới thiệu ngoại trừ lời giới thiệu của Gio-an Tẩy giả. Chúa Giê-su 

cho biết Ngài có lời chứng còn mạnh hơn lời chứng của Gio-an Tẩy 

giả: Ngài đích thực là Đấng mà Chúa Cha sai đến khi hoàn thành những 

công việc mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. 

Mời Bạn: Hẳn bạn đang muốn hỏi: Nhưng công việc mà Chúa Cha 

giao là việc gì? Cứ nhìn ngắm Chúa Giê-su bạn sẽ hiểu: khi Ngài bước 

xuống dòng nước sông Gio-đan để đón nhận thân phận tội lỗi của con 

người, khi Ngài leo lên đỉnh núi Hiển Dung để chuẩn bị bước vào cuộc 

khổ nạn thập giá, những lần như thế Chúa Cha đều “khen”: “Đây là 

Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17; 17,5). Và cuối 

cùng khi Chúa Giê-su ở trên cây thập giá phó linh hồn cho Chúa Cha và 

hoàn tất công trình cứu độ, chính những người lương dân đã nhận ra 

Ngài: “Thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54). 

Chia sẻ: Làm công việc của Chúa giao là “tin vào Đấng Chúa Cha sai 

đến” (x. Ga 6,29). Đối với bạn, công việc đó là công việc gì? 

Sống Lời Chúa: Theo gương Chúa Giê-su làm công việc của Chúa 

Cha bằng việc chịu đóng đinh trên thập giá, chúng ta cũng vác thập giá 

mỗi ngày khi làm những việc hy sinh hãm mình. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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24/03/23                       THỨ SÁU TUẦN 4 MC 
                                         Ga 7,1-2.10.25-30 

 

SỐNG ĐỜI CÔNG CHÍNH 

Họ tìm cách bắt Chúa Giê-su, nhưng không ai dám đụng đến Người, 

vì chưa tới giờ của Người. (Ga 7,30) 

 

Suy niệm: Người Do thái tìm giết Đức Giê-su vì họ không chấp nhận 

Ngài là Đấng Ki-tô, bởi vì Đấng Ki-tô “chẳng ai biết Người xuất thân 

từ đâu cả”, còn họ chỉ biết Đức Giê-su là con bác thợ ở Na-da-rét (Mt. 

13,55). Tuy nhiên Chúa Giê-su khẳng định: “Đấng sai tôi là Đấng 

chân thật” và Ngài đến trần gian để “làm chứng cho sự thật” (x. Ga 

18,37). Đấng Công Chính đến làm chứng cho sự thật đã phải chịu biết 

bao chống đối: Ngài nói lời chân thật thì bị dân chúng và cả các môn đệ 

cho là chói tai (x. Ga 6,60); Ngài trừ quỷ thì bị cho là dựa hơi quỷ 

vương Bê-en-dê-un (x. Mt 12,24); ngay cả thân nhân của Ngài cũng 

cho rằng Ngài „mất trí‟ (x. Mc 3,21); và cuối cùng để “làm chứng cho 

sự thật” Ngài đã bị kết án tử hình trước toà án của Phi-la-tô. 

Mời Bạn: Để sống công chính và làm chứng cho sự thật phải dám chấp 

nhận bị chống đối, thậm chí bị bách hại. Bạn có sẵn sàng sống công 

chính theo lời Chúa dạy dù có bị thiệt thòi, bị kỳ thị, loại trừ không? Có 

khi nào bạn trở thành người „bách hại‟ người khác vì thấy họ công chính 

hơn mình? Mời bạn chiêm ngắm gương Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn 

để mạnh mẽ vác thập giá đi theo Ngài. Và bạn nhớ rằng “ai bị bách hại 

vì sống công chính” thì sẽ được Nước Trời làm gia nghiệp và “phần 

thưởng của họ ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,10-12). 

Sống Lời Chúa: Trong giờ cầu nguyện bạn chiêm ngắm Đấng Công 

Chính bị đóng đinh và xin ơn được yêu đời công chính hơn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sống đúng sự thật, dù 

có phải chịu đau khổ, nhưng nhờ đó, chúng con sẽ luôn làm đẹp lòng 

Chúa. Amen. 
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25/03/23                         THỨ BẢY TUẦN 4 MC 
                                             Lễ Truyền Tin 
                                                Lc 1,26-38 

 

HÃY BÀN HỎI VỚI CHÚA 

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…” (Lc 

1,34a) 

 

Suy niệm: Bối rối và kinh sợ là tâm trạng của Đức Ma-ri-a khi đối diện 

với lời Thiên Chúa mời gọi trở nên cung lòng cho Ngôi Lời nhập thể 

làm người. Bối rối vì ý muốn của Chúa có vẻ vượt quá suy nghĩ của 

Mẹ, thậm chí ý muốn ấy làm đảo lộn dự phóng của Mẹ về tương lai 

cuộc đời mình. Kinh sợ vì hồng ân Chúa dành ban cho Mẹ quá lớn lao, 

Mẹ cũng chưa hình dung cuộc đời mình sẽ như thế nào, phải đương đầu 

với những gì khi đón nhận điều Chúa muốn. Trong tâm trạng bối rối, 

kinh sợ ấy, Mẹ khiêm tốn bàn hỏi với sứ thần về cách thức sự việc xảy 

ra, cũng như xin Chúa cho biết mình phải cộng tác thế nào trong 

chương trình cứu độ của Chúa. Để rồi khi nhận được câu trả lời, với tất 

cả lòng tin vào quyền năng, tình yêu của Chúa, Mẹ can đảm đáp tiếng 

xin vâng, nỗ lực thực hiện điều Chúa muốn. 

Mời Bạn: Đã có không ít biến cố hay xì-căng-đan trong lòng Giáo Hội 

làm người Ki-tô hữu rơi vào tâm trạng bối rối, mù mờ, thậm chí hoang 

mang, kinh sợ. Như Đức Ma-ri-a, bạn và tôi được mời gọi hãy đến với 

Chúa, xin Ngài soi sáng cho biết điều Chúa muốn, cũng như phải đáp 

ứng thế nào hầu đứng vững trước những khủng hoảng, xây dựng sự hợp 

nhất, làm sáng danh Chúa. Để làm được điều đó, ta cần sự khiêm 

nhường, lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa. 

Sống Lời Chúa: Trong mọi việc, nhất là những việc quan trọng, bạn 

tập cầu nguyện với Chúa, xin Ngài soi sáng cho biết việc phải làm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chính là nguồn quang minh tâm trí 

chúng con. Xin giúp chúng con luôn bàn hỏi với Chúa, nhất là khi gặp 

khủng hoảng, và thi hành điều Chúa muốn. Amen. 


