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01/03/12 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC 
 Mt 7,7-12 
 
LỜI CẦU XIN KHÔN NGOAN NHẤT 

“Anh em cứ xin thì sẽ được.” (Mt 7,7) 
Suy niệm: Sách Các Vua kể chuyện vua 
Salômôn trong một giấc mộng được Chúa 
cho phép muốn xin gì Ngài sẽ ban cho. 
Thay vì xin được sống lâu, nhiều của cải,… 
ông đã xin ơn khôn ngoan: “biết lắng nghe 
và phân biệt phải trái.” Điều đó đẹp lòng 
Thiên Chúa nên chẳng những Ngài đã ban 
cho ông ơn khôn ngoan mà cả những điều 
ông không xin Chúa cũng ban cho dồi dào. 
Chúa Giêsu cũng thúc giục chúng ta: “Anh 
em cứ xin thì sẽ được.” Không có mệnh 
lệnh nào đơn giản hơn mà chắc chắn hơn. 
Không thể có chuyện ta xin một điều mà 
Ngài lại ban một điều kém cỏi hơn như “xin 
bánh mà lại cho hòn đá” – ngay cả loài 
người bất toàn cũng không làm như thế. 
Trái lại, Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô 
cùng, Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều 
tốt lành gấp bội phần điều chúng ta xin.  
Mời Bạn: Phải chăng Chúa nói như thế có 
nghĩa là hễ bạn cầu xin bất cứ điều gì là sẽ 
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được với bất cứ giá nào không? Vâng đúng 
như vậy, nhưng với điều kiện thay vì cầu 
xin theo ý mình muốn thì bạn cầu xin cho 
“ý Chúa Cha được thể hiện.” Đó chính là 
lời cầu xin khôn ngoan nhất. Trong Vườn 
Dầu, trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã 
chẳng xin như thế sao: Xin đừng theo ý 
Con, mà xin vâng theo ý Cha? Quả vậy, cầu 
xin là hành trình đức tin tìm kiếm và vâng 
theo thánh ý Chúa.  
Chia sẻ: Khi cầu xin bạn có tìm kiếm ý 
Chúa không? Khi cầu xin không được, bạn 
có tìm hiểu ý Chúa muốn gì không? 
Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời cầu xin của 
Chúa Giêsu: “Xin đừng theo ý con, mà xin 
vâng ý Cha” (x. Lc 22,42) 
Cầu nguyện: Lạy Cha, nguyện danh Cha 
cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời. 
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02/03/12 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC 
 Mt 5,20-26 
 

CÔNG CHÍNH HƠN 
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn 
các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ 
chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20) 
Suy niệm: Steve Jobs, một thiên tài với khả 
năng sáng tạo dường như vô tận, có một 
câu nói được nhiều người nhớ là: “Tôi nghĩ 
rằng nếu bạn làm được một điều gì đó rất 
tốt, bạn nên đứng dậy và làm những thứ 
khác tuyệt vời hơn, thay vì ngồi một chỗ tự 
mãn và tận hưởng chiến thắng. Hãy nghĩ 
xem cái gì nên được làm tiếp theo.” Chỉ có 
cái chết mà ông gọi là “phát minh duy nhất, 
tuyệt vời nhất” mới ngăn cản ông không 
làm được điều tiếp theo.  
Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải “công 
chính hơn” những người Pharisêu và các 
kinh sư vì họ cho rằng việc giữ luật Môsê 
của họ là quá tuyệt vời rồi, không thể tốt 
hơn nữa. Trong khi đó Chúa dạy phải nên 
“hoàn thiện như Cha anh em trên trời là 
Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Vì thế, các 
kitô hữu phải nỗ lực để nên công chính 
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hơn, bằng cách luôn hướng đến Chúa Cha, 
Đấng hoàn thiện, là gương mẫu và cùng 
đích của mình. 
Mời Bạn: Sự tự mãn là liều thuốc độc làm 
tê liệt mọi khả năng thăng tiến, cách riêng 
trong đời sống thiêng liêng. Đối nghịch với 
sự tự mãn này là việc nhìn nhận mình là 
người tội lỗi trước mặt Chúa để sám hối. 
Lời mời gọi sám hối không phải để gợi lên 
một thứ mặc cảm tự ti, tội lỗi, mà là để từ 
bỏ nó và quay đầu lại với Thiên Chúa là 
Đấng nhân từ yêu thương đang kêu gọi bạn 
trở về với Ngài. Người kitô hữu hôm nay 
phải công chính hơn hôm qua và ngày mai 
phải hơn hôm nay, cho đến khi nên hoàn 
thiện như Cha trên trời. 
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian 
xét mình, xin ơn thống hối và quyết tâm sửa 
chữa. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
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03/03/12 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC 
 Mt 5,43-48 
 

KHÓ NHƯNG CÓ THỂ 
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ 
thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh 
em. Như vậy, anh em mới được trở nên 
con cái của Cha anh em.” (Mt 5,44-45) 
Suy niệm: Người đời bảo rằng người ta có 
hai tình cảm cơ bản là Yêu và Ghét. Hai 
tình cảm đó lắm khi bị đẩy tới mức cực 
đoan và mù quáng: “Yêu thì yêu cả đường 
đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng.” Thế 
nhưng Chúa Kitô dạy các kitô hữu, là môn 
đệ của Ngài, chỉ có một tình cảm là Yêu, 
yêu tới mức triệt để, yêu cả kẻ thù (Mt 5,44) 
và sẵn sàng “thí mạng sống mình vì người 
mình yêu” (x. Ga 15,13). Lòng ghen ghét 
chẳng qua là thiếu vắng tình yêu và đó là 
một tội: Người ghét anh em mình chẳng 
khác nào “kẻ nói dối” (1Ga 4,20), “kẻ sát 
nhân” (1Ga 3,15). Hơn thế nữa, Chúa 
Giêsu không chỉ dạy mà đã sống điều đó 
như là một mẫu gương cho  những ai sống 
và tin vào Ngài. 
Mời Bạn: Yêu như Chúa yêu quả là khó. 
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Vâng, khó nhưng có thể, vì chính Chúa 
Kitô đã làm như thế. Kitô hữu là người có 
Chúa Kitô, là người bạn của Chúa Kitô nên 
cũng có thể yêu như Chúa yêu nghĩa là yêu 
cùng với Ngài và trong Ngài. Bạn có ý thức 
như vậy khi tương quan với anh em mình 
không? 
Sống Lời Chúa và Chia sẻ: Đức Hồng Y 
Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận viết trong 
“Đường Hy Vọng”: “Hãy lấy một tờ giấy 
và bình tĩnh viết trên đó đức tính của người 
con bất bình, con sẽ thấy họ không hoàn 
toàn xấu như con nghĩ từ đầu.” Bạn hãy thử 
làm điều đó riêng mình bạn và trong nhóm 
của bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên Thập 
Giá Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho 
những kẻ giết mình. Xin khơi dậy trong trái 
tim con tâm tình của Chúa để con cũng biết 
yêu thương và tha thứ cho anh em như 
Chúa đã yêu. 
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04/03/12 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – B  
 Mc 9,2-10 
 

TRONG TÌNH THÂN CỦA CHÚA 
Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và 
Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi 
ra riêng một chỗ, chỉ mình các ông thôi. 
(Mc 9,2)  
Suy niệm: Để chuẩn bị cho các môn đệ đón 
nhận mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh, 
Chúa Giêsu dẫn Phêrô, Giacôbê và Gioan 
lên núi, chỉ các ông thôi. Trong các Tin 
Mừng Nhất Lãm, bộ ba Phêrô, Giacôbê và 
Gioan là những người luôn được theo Chúa 
Giêsu trong nhiều trường hợp đặc biệt, hôm 
nay các ông được Chúa dẫn đi riêng cho 
chứng kiến vinh quang của Ngài, vinh 
quang sẽ ẩn dấu đến cùng trong thân phận 
Giêsu chịu chết như tử tội trên thánh giá. 
Trong chỗ thân tình, các ông được Chúa 
mạc khải trước về Ngài, để các ông có thể 
đứng vững trong những biến cố đen tối sắp 
xảy đến. Chỉ một mình các ông được chứng 
kiến vinh quang Chúa, chỉ một mình các 
ông nghe Chúa Cha chứng thực về Con yêu 
dấu, nhưng các ông vẫn không hiểu nổi 
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vinh quang của Chúa sẽ tỏ hiện sau cái chết 
của Chúa. Niềm tin vào Đấng phục sinh 
luôn thách thức con người, kể cả người môn 
đệ Chúa. 
Mời Bạn: Lời Chúa nói trong Thánh Kinh, 
trong giáo huấn của Giáo hội, trong kinh 
nghiệm đức tin của bạn, giúp bạn xác quyết 
niềm tin: Chúa đã sống lại, hằng sống và 
đang sống với bạn trong mọi bước đường 
đời của bạn. Những lúc bị thử thách, trong 
cảnh đen tối cuộc đời, bạn có nhớ những lời 
Chúa nói với bạn không? 
Chia sẻ: Lời Chúa nâng đỡ đức tin của bạn 
thế nào khi bạn gặp thử thách? 
Sống Lời Chúa: Khi gặp thử thách, bạn 
nhớ lại một câu Lời Chúa và cầu nguyện 
với Chúa cách chân thành. 
Cầu nguyện: Hát “Lắng nghe Lời Chúa”. 
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05/03/12 THỨ HAI TUẦN 2 MC 
 Mc 6,36-38 
 

NHÂN TỪ NHƯ CHA TRÊN TRỜI 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ 
rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ như 
Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Mc 6,36)  
Suy niệm: Những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, 
các lãnh tụ, anh hùng có một sức thu hút lạ 
thường: họ được quần chúng say mê, 
ngưỡng mộ, và coi là thần tượng. Đặc biệt 
giới trẻ rất mau sống theo những kiểu cách 
giống thần tượng của mình. Xu hướng ấy 
nói cho cùng cũng là phù hợp với bản tính 
tự nhiên.  
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận Thiên 
Chúa Cha là thần tượng khi Ngài luôn đưa 
Chúa Cha ra làm chuẩn mực: “Hãy nên 
hoàn thiện như Cha là Đấng hoàn thiện,” 
và hôm nay cũng thế, Chúa Giêsu dạy: 
“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh 
em là Đấng nhân từ.” 
Mời Bạn: Đức Kitô là “hình ảnh của Thiên 
Chúa vô hình” (Cl 1,15) vì Ngài là Con 
Thiên Chúa, Ngài giống với Chúa Cha đến 
nỗi nên một với Ngài để “Ai thấy Chúa 
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Con là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Qua bí 
tích rửa tội, chúng ta được trở nên con cái 
của Thiên Chúa: Con nhà tông, không 
giống lông cũng giống cánh, lời nói đó vừa 
là niềm hãnh diện vừa là một thách đố đối 
với các kitô hữu. Chúng ta được mời gọi để 
trở nên hình ảnh diễn tả trung thực dung 
nhan Thiên Chúa. Bạn hãy sống sao để khi 
nhìn bạn sống nhân từ, người khác có thể 
nhận ra rằng bạn chính là hình ảnh của 
Thiên Chúa nhân từ. 
Sống Lời Chúa: Say mê chiêm ngắm Chúa 
Giêsu qua việc suy niệm Lời Chúa để bạn 
sống thật giống với Ngài trong cách suy 
nghĩ, nói năng, hành động. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho 
chúng con luôn say mê nhìn ngắm Chúa và 
biến đổi chúng con trở nên giống Chúa để 
chúng con luôn sống xứng đáng là môn đệ 
của Đức Kitô, là con cái của Chúa Cha trên 
trời. Amen. 
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06/03/12 THỨ BA TUẦN 2 MC 
 Mt 23,1-12 
 

CHỈ CÓ MỘT CHA TRÊN TRỜI 
“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là 
thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả 
anh em đều là anh em với nhau. Anh em 
cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của 
anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha 
trên trời.” (Mt 23,8-9)  
Suy niệm: Chúng ta vẫn gọi người sinh 
thành ra mình là cha, người dạy dỗ mình là 
thầy. Những danh xưng cao cả ấy nói lên 
niềm tôn kính mà xã hội dành cho những 
chức bậc cao quý này. Khi dạy chúng ta 
đừng gọi ai dưới đất này là cha, là thầy, 
Đức Giê-su không có ý nói chúng ta phải 
loại bỏ lòng tôn kính biết ơn chính đáng đối 
với những thiên chức cao cả này, bởi vì 
lòng tôn kính đó là chính nội dung của giới 
răn thứ IV trong Mười Điều Răn: “Thứ bốn: 
thảo kính cha mẹ.” Thay vì loại bỏ, Ngài 
muốn chúng ta nâng cao hoàn thiện những 
thiên chức đó: tuyên xưng niềm tin vào 
Người Thầy và Người Cha duy nhất của 
chúng ta ở trên trời qua việc tôn kính vâng 
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phục các vị đại diện của Ngài ở dưới đất 
này. 
Mời Bạn luôn luôn có ý hướng siêu nhiên 
và tinh thần đức tin khi vâng phục các vị bề 
trên của bạn (cha mẹ, thầy cô, các linh 
mục…) bằng cách nhìn thấy Thiên Chúa 
hoạt động qua thiên chức của các vị đó. 
Nhờ thế việc vâng phục của bạn mới đáng 
được công phúc trước mặt Chúa. 
Chia sẻ: Ôn lại giáo lý: “Điều răn thứ bốn 
dạy chúng ta điều gì?” 
Sống Lời Chúa: - vâng phục bề trên của 
mình với tinh thần đức tin; - cầu nguyện 
cho các bề trên của mình luôn sống đúng 
thiên chức của họ. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Con Một Chúa 
dạy chúng con biết “vâng ý Cha dưới đât 
cũng như trên trời.” Xin cho chúng con biết 
bắt chước Người nhận ra và vâng phục 
thánh ý Chúa như vậy.  
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07/03/12 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC 
Th. Pepêtua và Phêlixita, tử đạo 
 Mt 20,17-28 
 

LỜI CẦU XIN CHO HÔM NAY 
“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một 
người ngồi bên hữu, một người ngồi bên 
tả.” (Mt 20,21)  
Suy niệm: Lo lắng tương lai cho con và 
nghĩ rằng Chúa sẽ lập một chính phủ, bà mẹ 
xin cho hai con được ngồi ‘bên hữu, bên tả 
trong Nước Chúa’. Nhưng Nước Chúa cần 
môn đệ chứ không cần quan chức. Chúa 
không lên danh sách chức danh, bổng lộc 
để ban phát, nhưng Ngài tuyển chọn một số 
môn đệ, huấn luyện họ rồi sai đi rao giảng 
Tin Mừng. Cơ chế ở đây, không phải là 
‘xin-cho’ nhưng là ‘ở với-sai đi’. Cho nên 
điều bà mẹ xin ‘được ở bên tả bên hữu’ sẽ 
rất chính đáng nếu đó là lời xin cho hôm 
nay bởi vì lúc này họ rất cần ở với Chúa, 
gắn bó với Chúa, học hiểu giáo huấn của 
Chúa, dám uống chén đắng của Chúa để 
cùng Chúa cứu độ thế gian. 
Mời Bạn: đi vào đời sống nội tâm để hằng 
ngày được ở với Chúa. Ở với Chúa không 
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chỉ là hiện diện về thể lý nhưng với cả con 
người của bạn, sẵn sàng lắng nghe Lời 
Chúa, sống thân mật với Chúa và làm theo 
ý Ngài. 
Sống Lời Chúa: Đến với Chúa, tôi cởi bỏ 
tham vọng, quan điểm cá nhân để tôi nhìn 
thế giới với ánh mắt của Chúa, đi con 
đường của Chúa và rao giảng chân lý của 
Ngài. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho 
được ngồi “bên tả bên hữu” Chúa ngày 
hôm nay nghĩa là khi Chúa đang “uống 
chén đắng” và vác thập giá. Cho con ở gần 
Chúa để con được thanh luyện khỏi những 
lây nhiễm thế gian hầu trở nên khí cụ Chúa 
dùng cho vinh quang Chúa. Xin cho con ở 
với Chúa để con hiểu rằng tư tưởng Chúa 
vượt quá trí hiểu con người, để con biết tin 
tưởng vào Chúa mà không tìm cậy dựa vào 
khả năng bản thân, để con được đổi mới, 
được Chúa sống và hành động trong con. 
Amen. 
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08/03/12 THỨ NĂM TUẦN 2 MC 
Th. Gioan Thiên Chúa, tu sĩ Lc 16,19-31 
 

CHỌN LỰA 
Abraham nói:  “Hỡi con, suốt đời con, 
con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp 
toàn sự khốn khổ.  Vậy bây giờ Ladarô 
được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu 
khốn khổ.” (Lc 16,25) 
Suy niệm: Tấm ảnh của J.M. Lopez, nhiếp 
ảnh gia Tây Ban Nha đoạt giải nhì trong 
cuộc thi Ảnh của Năm do Unicef tổ chức 
vào cuối tháng 12 năm ngoái với chủ đề về 
trẻ em, mô tả một em bé Guatemala 6 tuổi 
rưỡi suy dinh dưỡng, gầy trơ xương, nặng 
chưa tới 9kg. Tác phẩm đã để lại trong lòng 
người xem một ấn tượng xót xa về khoảng 
cách giàu nghèo trên thế giới hiện nay. Số 
người chết vì thiếu ăn luôn là một thảm 
cảnh thời đại, thách thức triền miên lương 
tâm con người. Trong khi đó, một thiểu số 
người giàu có với những gia tài kếch xù 
luôn gia tăng. Trong Tin Mừng hôm nay, 
Chúa Giêsu đã đảo ngược vị trí của người 
nghèo trong thế giới của sự sống: Ladarô 
được biết đến bằng tên gọi và được hưởng 
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hạnh phúc; còn người giàu thì trở thành kẻ 
vô danh và bị loại ra ngoài, vì ông ta đã 
sống ích kỷ cho riêng mình, không quan 
tâm đến người anh em bất hạnh, đói khổ 
đang ở ngay trước cửa nhà. 
Mời Bạn: Ý định của Thiên Chúa là cứu 
rỗi tất cả mọi người, nhưng chọn lựa sống 
như thế nào để được cứu rỗi là tự do của 
mỗi người. Người nghèo xung quanh bạn 
thì không thiếu. Nhưng chắc chắn bạn còn 
thiếu những việc làm tốt để giúp họ. 
Sống Lời Chúa: Luôn dành riêng một 
khoản trong thu nhập của bạn để sẵn sàng 
chia sẻ cho người nghèo cần đến. 
Cầu nguyện: Xin Chúa cho trái tim con đủ 
lớn để yêu người bất hạnh quanh con; và 
cho đôi tay con đủ rộng để mang tình yêu 
Chúa đến cho những con người ấy. Amen. 
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09/03/12 THỨ SÁU TUẦN 2 MC 
Th. Phanxica Rôma, nữ tu Mt 21,33-43.45-46 
 

THIÊN CHÚA VÀ NƯỚC CỦA NGÀI 
“Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách 
nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (Mt 21,38) 
Suy niệm: Bọn tá điền này thật quá quắt 
đến độ được ông chủ giao cho việc coi sóc 
vườn nho, nhưng lại muốn đoạt vườn nho 
bằng cách giết hại những người chủ sai đến, 
thậm chí giết luôn đứa con thừa tự của ông. 
Sự hung ác của bọn tá điền thật quá đáng 
đến độ tưởng như không có trong thực tế, 
thế nhưng đó lại là điều Chúa Giêsu muốn 
ám chỉ đến các thượng tế và Pharisêu – mà 
họ cũng hiểu như thế. Và vì hiểu như thế 
nên họ đã rắp tâm giết hại luôn “đứa con 
thừa tự” là chính Đức Giêsu, Con Thiên 
Chúa bởi vì họ quá biết rằng “ông chủ vườn 
nho” sẽ kíp loại trừ họ mà trao vườn nho 
cho người khác.  
Mời Bạn: Vườn nho đó chính là hình ảnh 
của Nước Thiên Chúa, nơi qui tụ mọi người 
tin vào Đức Giêsu Kitô để được cứu độ nhờ 
Danh Ngài. Nước Chúa đã khởi đầu và sẽ 
hoàn tất trong ngày cánh chung mà Giáo 
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Hội trên trần gian chính là dấu chỉ hữu hình 
của Nước đó. Mỗi kitô hữu vừa là thành 
phần trong “vườn nho của Chúa” vừa được 
đặt làm người chăm sóc vườn nho đó. Hẳn 
là sai lầm khi chúng ta nói mình đang phục 
vụ Nước Thiên Chúa mà lại hành động như 
“những tá điền chiếm đoạt vườn nho” và 
“giết hại” những sứ giả Chúa sai đến. Đúng 
hơn, Chúa mời gọi chúng ta làm việc trong 
vườn nho của Chúa không phải như người 
làm thuê mà là như người con thảo đi làm 
vườn nho cho cha mình. 
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện đặc biệt cho 
những vị chủ chăn của bạn.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con 
ý thức sứ mạng của mình trong Giáo Hội để 
chúng con tham gia xây dựng Giáo Hội 
Chúa với tinh thần trách nhiệm và trong 
tình hiệp nhất yêu thương. 
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10/03/12 THỨ BẢY TUẦN 2 MC 
 Lc 15,1-3.11-32 
 

EM CON ĐÃ CHẾT, NAY SỐNG LẠI 
“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì 
em con đây đã chết mà nay lại sống, đã 
mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32) 
Suy niệm: Hành vi bất hiếu với cha, bỏ nhà 
ra đi và ăn chơi phung phá của người con 
thứ là những tội rất nặng. Mang những tội 
này, anh ta tuy còn sống đó, nhưng bị coi 
như đã chết. Nay anh sám hối trở về, khác 
nào anh đã chết mà nay sống lại, đã mất mà 
nay lại tìm thấy. Được gặp lại người con 
thứ trở lại, người cha vui mừng khôn tả: 
ông mở tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, niềm vui 
ấy chưa trọn vẹn vì còn người con trưởng 
không muốn hiệp thông, chia sẻ niềm vui 
với gia đình và không muốn tha thứ đón 
nhận em. 
Mời Bạn: Tha thứ là điều kiện của hiệp 
thông và niềm vui. Chúng ta thường khó tha 
thứ cho tha nhân vì không nhận ra tội lỗi 
của mình, giống như người con trưởng chỉ 
thấy em mình là đứa bỏ nhà đi hoang, mà 
không nhận ra chính mình từ chối cha và từ 
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chối chính em mình nên anh ta không tha 
thứ, không đón nhận em. Không tha thứ thì 
không thể có hiệp thông và không có niềm 
vui được. Trong Mùa Chay, Chúa mời gọi 
mỗi người trở về bằng cách sám hối tội lỗi 
của mình nhưng đồng thời cũng tha thứ cho 
người khác. Thiên Chúa là Cha đầy lòng 
thương xót và yêu thương đang chờ đợi 
chúng ta sám hối và sống trong niềm vui 
của Chúa. 
Chia sẻ: Bạn đã kinh nghiệm được niềm 
vui khi tha thứ cho tha nhân như thế nào, 
xin chia sẻ. 
Sống Lời Chúa: Hãy vui niềm vui của các 
thánh trên thiên đàng. Họ vui mừng vì một 
người tội lỗi sám hối trở về. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho con 
khả năng nhận ra thân phận tội lỗi của con, 
để con biết quý trọng những tâm hồn tội lỗi 
sám hối trở về. 
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11/03/12 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – B  
 Ga 2,13-25 
 

BẢO VỆ SỰ LINH THÁNH 
“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn 
bán.” (Ga 2,16) 
Suy niệm: Trong những năm gần đây, báo 
chí thường chạy những bài phóng sự về 
cảnh tượng xô bồ nơi các đền chùa trong 
những dịp lễ hội đầu năm: nào là chen lấn 
xô đẩy để lĩnh ấn đền Trần, nào là buôn bán 
chặt chém khách hành hương Chùa Hương, 
nào là hỗn loạn xin lộc đền bà Chúa Kho. 
Dễ thấy rằng chính não trạng vụ lợi muốn 
biến thần thánh thành công cụ phục vụ lòng 
ham muốn của mình đã mở đường cho việc 
thương mại hoá những giá trị cao quý linh 
thiêng của văn hoá và tín ngưỡng. Cũng với 
não trạng ấy, người Do Thái đã biến sân 
đền thờ, nơi thánh thiêng để thờ phượng 
Thiên Chúa, trở thành một cái chợ để buôn 
bán. Là Con Thiên Chúa và là Đấng Thánh, 
Chúa Giêsu không chấp nhận để đền thờ, 
“nhà của Cha Ngài,” bị tục hoá. “Hiền 
lành và khiêm nhường” như Ngài mà cũng 
phải nổi giận, dùng roi xua đuổi những 
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người buôn bán nơi đền thờ như thế thì đủ 
hiểu những gì thuộc về Thiên Chúa là linh 
thánh và bất khả xâm phạm. 
Mời Bạn: Nhà thờ là nơi thờ phượng Thiên 
Chúa. Đến đó, bạn mặc y phục  chỉnh tề, cử 
chỉ tác phong trang nghiêm cung kính, đó là 
điều chính đáng. Nhưng xin bạn cũng lưu ý 
đến những đền thờ khác của Thiên Chúa; 
đó là bàn thờ Chúa trong gia đình bạn; đó là 
đền thờ Chúa Thánh Thần nơi tâm hồn bạn 
cũng như nơi anh chị em của bạn. Bạn đã 
giữ gìn sự linh thánh và tôn nghiêm nơi 
những đền thờ đó chưa? Bạn đã coi đó là 
nơi cầu nguyện, nơi bạn gặp gỡ Thiên Chúa 
chưa? 
Sống Lời Chúa: Dù bận rộn, bạn quyết tâm 
dành thời giờ, dù ít dù nhiều, để cầu nguyện 
với Chúa mỗi ngày. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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12/03/12 THỨ HAI TUẦN 3 MC 
 Lc 4,24-30 
 

KHI KHÔNG CÒN CHỖ  
CHO TIN MỪNG 

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy 
phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi 
thành – thành này được xây trên núi, họ 
kéo Người lên tận đỉnh núi để xô Người 
xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa 
họ mà đi. (Lc 4,28-30)  
Suy niệm: Rất có thể Đức Giêsu đã dự cảm 
được phản ứng tiêu cực của đồng hương 
Nadarét với Tin Mừng Người rao giảng, 
nhưng Người vẫn cứ lên tiếng để rồi bị từ 
chối và thậm chí bị xua đuổi như một tên 
gây rối ngay tại làng quê của mình. Nhưng 
sứ giả Tin Mừng bị xua đuổi thì không có 
nghĩa Tin Mừng không còn đất sống. Thánh 
Giám mục Cuénot Thể gởi báo cáo về Hội 
Thừa sai cho biết đã gởi 20 lượt thầy giảng 
từ Quy Nhơn lên truyền giáo trên Tây 
Nguyên mà đã thất bại, mới đây lại gởi 
thêm một đoàn nữa cũng thất bại trở về. 
Nhưng ngày nay sau 150 năm truyền giáo 
Tây Nguyên, chúng ta biết rằng Tin Mừng 
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đã ăn rễ sâu nơi vùng đất xa xôi đó như thế 
nào. Người gieo đã ra đi nhưng hạt giống 
đã được vùi trong lòng đất và đây chính là 
lúc hạt giống chịu mục nát để nảy mầm và 
vươn lên. Đây cũng là chuyện rất thường 
tình. 
Mời Bạn: Chấp nhận cách khiêm tốn, bình 
an những phản bác khi phục vụ Tin Mừng, 
không nản lòng khi nỗ lực của bạn có vẻ vô 
hiệu. 
Chia sẻ: Tôi có thái độ nào khi làm việc 
tông đồ mà thất bại? 
Sống Lời Chúa: Nói hoặc làm theo Lời 
Chúa dạy dù gặp phản ứng tiêu cực. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho 
các sứ giả Tin Mừng của Chúa sự bình an 
và can đảm để kiên trì phục vụ lúc thuận 
tiện cũng như không thuận tiện. Xin cho họ 
biết quên mình để chỉ tìm vinh danh Chúa 
mà thôi. Amen. 
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13/03/12 THỨ BA TUẦN 3 MC 
 Mt 18,21-35 
 

THA MÃI MÃI 
“Thầy không bảo là tha đến bảy lần, 
nhưng là bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)  
Suy niệm: Đối với người Việt Nam chúng 
ta: quá tam ba bận, tha thứ tới ba lần đã là 
quảng đại quá mức rồi, huống gì là bảy 
mươi lần bảy! Cho đi tiền bạc, thì giờ, và cả 
chính mạng sống mình là điều xem ra còn 
dễ hơn là tha thứ, vì những thứ đó nằm bên 
ngoài ta; còn sự xúc phạm làm tổn thương 
ta tận đáy lòng, nên tha thứ thật là khó 
khăn. Nhưng chỉ khi tha thứ, ta mới trở nên 
giống Chúa. Thiên Chúa có quyền xét xử, 
song Ngài đã xét xử bằng tình yêu và lòng 
thương xót. Trong bất cứ hành vi tội lỗi nào 
của ta, thì chính Chúa là Đấng bị xúc phạm. 
Thế nhưng, Ngài luôn luôn tha thứ và cầu 
xin Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì 
họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). 
Chúng ta phải tha thứ vì chúng ta là con cái 
Chúa, vì chúng ta đã được Ngài tha thứ. 
Tha vô điều kiện! Tha mãi mãi! 
Mời Bạn: Nhìn lại số nợ tôi và bạn nợ 
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Chúa hàng trăm triệu đồng vàng, mà Ngài 
vẫn tha hết, còn anh em chỉ mắc nợ ta 
chừng vài ba đồng bạc giấy, tại sao lại 
không tha thứ cho anh em? 
Chia sẻ: Kinh nghiệm về một lần bạn tha 
thứ cho người xúc phạm đến mình, và một 
lần cảm nghiệm niềm vui trong lòng khi 
được thứ tha. 
Sống Lời Chúa: Làm theo lời dạy của kinh 
Lạy Cha: Xin Cha tha nợ cho chúng con, 
cũng như chúng con cũng tha kẻ có nợ với 
chúng con. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong cuộc đời 
bon chen này, làm sao tránh được những 
gây gỗ, bất hòa? Xin cho con đừng nuôi 
hờn giữ oán, nhưng luôn biết tha thứ và 
quên đi lỗi lầm của người khác. Xin cho 
con nhớ rằng: tha thứ là của lễ đẹp lòng 
Chúa nhất và qua đó, con được nên giống 
Chúa nhiều hơn. 
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14/03/12 THỨ TƯ TUẦN 3 MC 
 Mt 5,17-19 
 

ĐỂ KIỆN TOÀN 
“Thầy đến không phải để phá đổ nhưng là 
để kiện toàn.” (Mt 5,17)  
Suy niệm: Những giá trị mạc khải trong 
Cựu Ước là để chuẩn bị Dân Chúa đón 
nhận mạc khải Tân Ước. Đức Kitô dạy 
chúng ta loan Tin Mừng cho mọi dân tộc, 
Ngài cũng muốn kiện toàn những giá trị tốt 
đẹp bàng bạc không những trong Cựu Ước 
mà cả trong từng nền văn hoá của từng dân 
tộc. Thư chung của HĐGMVN năm 1980 
kêu gọi chúng ta thực hiện lời dạy này của 
Đức Kitô “sống Phúc Âm giữa lòng dân 
tộc”, điều mà lắm khi chúng ta quên. Cha 
Lôrenxô Phạm Hân Quynh chia sẻ: “Biết 
bao giá trị Việt Nam chúng ta có thể tiếp 
thu và nâng cao thánh hoá được: chữ Tín 
của cô Tấm, chữ Chung Thuỷ của Cúc Hoa, 
chữ Nghĩa của Thạch Sanh, chữ Liêm của 
Chu Văn An, chữ Hoà của Trần Hưng 
Đạo… Và nếu những giá trị ấy được đưa 
vào trong Giáo Hội…, bà con vào trong 
Giáo Hội sẽ thấy như vào “Nhà Mình”, rất 
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thân thương nhận ra Thiên Chúa là gốc của 
gia tài ấy…” (Bài giảng tĩnh tâm cho các 
linh mục giáo phận Đà Nẵng 2005). 
Mời Bạn: Có thể bạn chưa đọc các giáo 
huấn của Giáo Hội như Hiến Chế “Ánh 
Sáng Muôn Dân”, tông huấn “Giáo Hội tại 
Á Chau”? Nếu chưa, bạn cần tìm đọc cho 
bằng được. Ít là trong lúc này, bạn ý thức 
yêu cầu cấp bách đang đặt ra cho bạn là 
sống Tin Mừng thế nào để những giá trị tốt 
đẹp trong văn hoá của dân tộc mình được 
kiện toàn. 
Chia sẻ & Sống Lời Chúa: Thảo luận tìm 
ra một việc làm cụ thể để kiện toàn một giá 
trị truyền thống của dân tộc. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con dâng 
dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu lên 
Chúa. Xin cho Tin Mừng của Chúa ngày 
càng thấm sâu trong lòng dân tộc chúng 
con. 
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15/03/12 THỨ NĂM TUẦN 3 MC 
 Lc 11,14-23 
 

LẮNG NGHE LỜI SỰ THẬT 
Đức Giêsu trừ một tên quỉ, và nó là quỉ 
câm. Khi quỉ xuất rồi, thì người câm nói 
được. (Lc 11,14) 
Suy niệm: Những kẻ không tin thấy phép lạ 
trước mắt nhưng lại phủ nhận quyền năng 
của Chúa: “Ông ấy dựa vào thế quỷ vương 
Bêendêbun mà trừ quỷ”. Một lối gán ghép 
gắng gượng, một lời nói xuyên tạc sự thật, 
không đủ lý chứng thuyết phục. Lời bịa đặt 
đó ngăn cản họ và người khác đến với Chúa 
và đưa họ đến gần với ma quỷ vì nó là “cha 
của sự dối trá” (Ga 8,44).  
Cần tỉnh thức và can đảm đến với Chúa 
Giêsu và đặt niềm tin nơi Ngài; Ngài là 
“Đường, Sự Thật và là Sự Sống”. Ngài cho 
ta biết Chúa là ai, ta là ai, ta từ đâu tới, ta đi 
về đâu, ta phải đi con đường nào để đạt đến 
sự sống đời đời. 
Mời Bạn: Mùa Chay kêu mời ta trở về 
sống trong chân lý, sống đúng thân phận 
của ta trước mặt Chúa. Đức Giáo Hoàng 
đương kim nhắc nhủ: “Đây là chương trình 
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thích đáng và cốt yếu của Mùa Chay: Lắng 
nghe Lời sự thật, sống, nói và thực thi sự 
thật, loại bỏ gian dối đã đầu độc nhân loại 
và mở cửa cho mọi xấu xa.” 
Chia sẻ: Trong xã hội ngày nay sự dối trá 
được bình thường hóa. Điều này ảnh hưởng 
tới đời sống đạo thế nào? 
Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày, sám 
hối về những điều lầm lỗi của mình, và 
quyết tâm trở về với Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng 
sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan 
bóng tối trong con và đòi buộc con phải 
hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại 
trong bóng tối chỉ vì chút tự ái cỏn con. Xin 
cho con khiêm tốn để đón nhận những tia 
sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi 
ngày. Xin cho tìm kiếm Chân lý để Chân lý 
cho con được tự do. (Thắp Sáng Niềm Tin, 
170) 
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16/03/12 THỨ SÁU TUẦN 3 MC 
 Mc 12,28b-34 
 

YÊU CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ 
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức 
Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, 
hết linh hồn, hết trí khôn và hết sưc lực 
ngươi.” (Mc 12,29-30)  
Suy niệm: Người kinh sư lúng túng không 
biết điều nào quan trọng nhất trong 613 
khoản luật người Do Thái phải giữ. Ông ta 
có thiện chí muốn tìm hiểu để chu toàn bổn 
phận, đồng thời không để mất cơ hội sống 
theo luật thánh. Ông đến hỏi Chúa để biết 
điều răn nào quan trọng nhất. Chúa Giêsu 
nói rõ với ông, đó là điều răn yêu Chúa, yêu 
hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết 
sức lực. Nghĩa là, trọn vẹn con người của 
ông trong mọi tuổi đời, tuổi xuân, tuổi hạ, 
tuổi thu, tuổi đông phải diễn tả rõ ràng và 
sống động tình yêu ấy. Chúa chờ đợi ông 
sống như ông hiểu. 
Mời Bạn: Suốt mùa Chay, chúng ta được 
Chúa mời gọi sửa đổi đời sống cho phù hợp 
với Tin Mừng, để ta yêu mến Chúa đến 
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mức cao nhất. Ngài không bằng lòng bất cứ 
một sự sửa đổi nửa vời nào. Bạn đừng để 
mất cơ hội Chúa cho bạn hôm nay nữa nhé! 
Chúa đang chờ đợi bạn diễn tả tình yêu của 
bạn dành cho Ngài cách cụ thể và sống 
động đấy! 
Chia sẻ: Bạn nghĩ sao về mức độ “được 
chừng nào hay chừng nấy” trong việc tín 
hữu diễn tả tình yêu với Chúa? 
Sống Lời Chúa: Làm một nghĩa cử dâng 
cho Chúa, diễn tả tâm tình yêu Chúa cách 
đậm đà của bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
yêu thương Chúa Cha đến cùng, bằng cách 
vui lòng vâng phục ý Cha. Xin cho chúng 
con tận dụng mọi cơ hội, nhất là trong mùa 
Chay này, diễn tả lòng mến Chúa với hết cả 
tâm tình và cuộc đời chúng con. Xin đừng 
để chúng con đánh mất cơ hội này. Amen. 
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17/03/12 THỨ BẢY TUẦN 3 MC 
Th. Patrích, giám mục Lc 18,9-14 
 
SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN 

KHIÊM HẠ 
Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, 
thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, 
nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: 
“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là 
kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13)  
Suy niệm: Không thể có đời sống tôn giáo 
thật sự nếu không cầu nguyện. Tuy nhiên, 
việc cầu nguyện sẽ mất hết ý nghĩa nếu ta 
chen vào đó thái độ khinh chê người khác. 
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta mỗi người 
là một phần nhân loại đang đau khổ, đang 
buồn sầu, đang phạm tội... cần phải quỳ gối 
van nài lòng nhân từ thương xót của Thiên 
Chúa. Vì thế, để được Thiên Chúa đón nhận 
và chúc phúc, lời cầu nguyện phải được đặt 
trong mối tương quan yêu thương, khiêm 
tốn với Thiên Chúa và với tha nhân. “Cửa 
lên trời rất thấp nên chỉ những ai biết quỳ 
gối xuống mới vào được” (W. Barclay).  
Mời Bạn: Không khí cần cho buồng phổi 
thế nào, thì đời sống cầu nguyện cũng cần 
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thiết cho người Kitô hữu như vậy. Bạn đã 
thật sự thấy đời sống cầu nguyện cần thiết 
cho bạn chưa? 
Chia sẻ: Mời bạn đọc cuốn Tâm Hồn Nhỏ 
nói về Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu để 
thấy sức mạnh của đời sống cầu nguyện 
như thế nào trong cuộc sống hằng ngày. 
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khi thức dậy và 
trước khi đi ngủ, tôi sẽ dâng lên Chúa 
những lời cầu nguyện ngợi khen, cảm tạ với 
tâm tình người con thảo. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, đời sống chúng 
con quá ngắn ngủi, sinh hoạt đạo đức của 
chúng con lại thiếu nhiệt tình. Xin Chúa 
giúp chúng con luôn khiêm tốn cầu nguyện 
không ngừng, không mệt mỏi, ngõ hầu 
trong ngày Chúa đến, Chúa còn thấy niềm 
tin trên mặt đất này. Amen. 
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18/03/12 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – B 
 Ga 3,14-21 
 

CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ! 
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban 
Con Một, để ai tin vào Con của Người... 
được sống muôn đời.” (Ga 3,17) 
Suy niệm: Khi yêu thương đạt đến mức 
tuyệt đỉnh, người ta không còn dè giữ, tiếc 
nuối, nhưng sẵn sàng “rút ruột” trao tặng 
những gì quí giá nhất của mình. Với Chúa 
Cha, tột đỉnh của tình thương nhân loại là 
trao tặng Con Một mình cho họ, cho dù 
nhân loại ấy chẳng tốt lành gì. Đến lượt 
mình, Chúa Con lại cũng yêu thương nhân 
loại đến nỗi trao ban cho họ mạng sống quí 
giá, chịu giương cao trên thập tự để nói cho 
nhân loại biết Thiên Chúa là Tình Yêu và 
“yêu đến cùng” (Ga 13,1). “Tình Yêu đã 
tận dụng hết mọi khả năng để cứu con 
người. Tình Yêu đã làm cho nhân loại 
không còn là một nhân loại mất đi, bị kết 
án, nhưng là một nhân loại được cứu thoát” 
(A. Degeest). 
Mời Bạn: Tình yêu ấy chỉ hữu hiệu cho 
bạn khi nào bạn tin vào Chúa Giêsu và 
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bước theo Ngài. Cùng với thánh Phaolô, 
phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi 
Kitô hữu chúng ta nhận ra “ân sủng dồi dào 
phong phú” của Thiên Chúa qua Đức Kitô, 
“để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp 
Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 
2,10).  
Sống Lời Chúa: Trong hai tuần còn lại của 
Mùa Chay, tôi sẽ bày tỏ niềm tin vào tình 
yêu Thiên Chúa dành cho mình qua việc 
dành thời gian sốt sắng cầu nguyện, chay 
tịnh miệng lưỡi và chia sẻ thời giờ, sự quan 
tâm, vật chất (nếu có thể) với người lân cận. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường 
chọn mình và từ chối tình thương của Chúa. 
Xin nâng đỡ chúng con mỗi ngày, để chúng 
con lặp lại niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, 
Đấng đã tự hiến để giao hòa mỗi người 
chúng con với Chúa. Amen. 
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19/03/12 THỨ HAI TUẦN 4 MC 
Th. Giuse, bạn trăm năm Đức Maria 
 Mt 1,16-18.21.24a 
 

VẺ ĐẸP TÂM HỒN THANH KHIẾT 
Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần 
Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,24)  
Suy niệm: Người ta thường nói: “Sống sao 
mơ vậy.” Chẳng hạn: chị Thánh Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu cả ngày suy nghĩ về Chúa 
Giêsu, đêm đến chị thường mơ những cảnh 
nô đùa với trẻ thơ, đi dạo giữa các vườn 
hoa. Có lần chị hỏi Mẹ bề trên: “Tại sao cả 
ngày con ngẫm nghĩ về Chúa, nhưng con 
chẳng bao giờ mơ thấy Chúa cả?” Mẹ bề 
trên trả lời: “Con ơi! Với tâm hồn thơ bé 
như con thì Chúa gửi đến những hình ảnh 
bé thơ đến với con.” Cũng vậy, là “người 
công chính,” Thánh cả Giuse  bén nhạy với 
thánh ý Chúa, lắng nghe tiếng Chúa cả 
trong giấc mộng, để khi tỉnh giấc, thì sẵn 
sàng thi hành ý Chúa qua giấc mơ đó: “Khi 
tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa 
dạy.” 
Mời Bạn: Sẵn lòng vâng theo lời Chúa dạy 
trong mọi hoàn cảnh để làm hài lòng Ngài, 
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ngay cả trong giấc mơ, là một đặc điểm của 
thánh Giuse. Noi theo gương Thánh Giuse, 
bạn hãy bén nhạy nhận ra Chúa đang nói 
với bạn, đang mời gọi bạn đi theo Ngài, đặc 
biệt sau một sự kiện hay sau khi đọc Lời 
Ngài. Bạn hãy tìm mọi cách thực thi thánh 
ý Chúa để đẹp lòng Ngài. 
Chia sẻ: Sống sao mơ vậy. Nếu thường mơ 
làm điều bậy, bạn phải điều chỉnh thế nào? 
Sống Lời Chúa: Tôi xét xem trong hoàn 
cảnh hiện nay, Chúa mời gọi tôi làm gì để 
đem lại hạnh phúc cho người thân cận của 
mình, tôi sẽ nỗ lực thực hiện trong mùa 
Chay này. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa hài lòng khi 
thấy Thánh Giuse luôn chu toàn ý Chúa. 
Xin cho chúng con cũng biết đặt thánh ý 
Chúa hơn sở thích riêng tư và cố gắng làm 
trọn thánh ý đó. Amen.
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20/03/12 THỨ BA TUẦN 4 MC 
 Ga 5,1-16 
 

CHỮA BỆNH LIỆT TÂM HỒN 
Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác 
chõng mà đi! Đừng phạm tội nữa.” (Ga 5, 
8.14) 
Suy niệm: Trong sứ điệp ngày Thế Giới 
Bệnh Nhân 2012, Đức Giáo Hoàng  
Bênêđitô xác tín rằng Thiên Chúa, trong 
Con của Ngài, không bỏ mặc chúng ta trong 
những lo âu, đau khổ, nhưng gần gũi, nâng 
đỡ, gánh vác và chữa lành chúng ta tận nơi 
sâu thẳm của tâm hồn. Quả thế, nhìn quang 
cảnh náo động và hối hả của dân chúng 
tranh giành để được lành bệnh tại hồ nước 
Bếtdatha, Chúa Giêsu không khỏi chạnh 
lòng xót thương. Ngài sẵn lòng chữa lành 
bệnh cho người bại liệt đã nằm chờ quá lâu 
này. Tuy nhiên, để phép lạ chữa bệnh thành 
hiện thực, ông phải nỗ lực bằng cách tỏ bày 
lòng muốn và sử dụng ý chí để đứng dậy, 
cộng tác với quyền năng của Ngài.  
Mời Bạn: Mùa Chay là cơ hội tốt nhất để 
chúng ta “khám và chữa” bệnh liệt tâm hồn. 
Giận hờn, gian dối, kiêu căng, trộm cắp hay 
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bất hoà… là những “virút” làm tê liệt tâm 
hồn, khiến bạn không thể đi đến với đồng 
loại và với Chúa. Vậy, trước tiên bạn hãy 
nhanh chân đến với Chúa qua bí tích hòa 
giải để được Chúa chữa lành và biến đổi. 
Rồi sau đó, nhờ ơn Chúa giúp, bạn dễ dàng 
đến làm hòa với anh chị em. 
Chia sẻ tâm trạng của bạn sau khi lãnh 
nhận bí tích hòa giải hay làm hòa với người 
mình xúc phạm. 
Sống Lời Chúa: Quyết tâm đến với Chúa 
qua nỗ lực dành thời gian cho cầu nguyện, 
tham dự các bí tích và đến với anh em qua 
việc tha lỗi cho nhau. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thương 
xót và chữa lành con vì con đắc tội với 
Ngài. Xin cho con quyết lòng đi theo Chúa 
cũng như quyết tâm đem tình thương Chúa 
đến cho mọi người. Amen. 
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21/03/12 THỨ TƯ TUẦN 4 MC 
 Ga 5,17-30 
 

LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI? 
“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, 
thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, 
nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” 
(Ga 5,24) 
Suy niệm: Làm thế nào để được sống đời 
đời? Thưa: phải nghe lời Chúa Giêsu và tin 
Ngài là Đấng mà Chúa Cha phái đến trần 
gian để tỏ cho con người biết ý định và việc 
làm của Thiên Chúa. Có những điều mắt 
thấy tai nghe thì tin được ngay, nhưng cũng 
có lắm điều nghe đó, thấy đó mà vẫn chưa 
thể tin được vì có nhiều lý do: nghe chưa 
tới nơi, tới chốn, chỉ thấy bề ngoài còn hậu 
trường ra sao, ai mà biết được! Chính vì 
vậy, khi lãnh nhận sứ vụ Chúa Cha trao, 
Chúa Giêsu không ngừng rao giảng Lời 
Thiên Chúa và làm nhiều phép lạ, “tự huỷ 
mình ra không” trên thập giá… để làm cho 
người ta tin vào Thiên Chúa hầu đem lại 
cho con người “sự sống đời đời và khỏi bị 
xét xử.” 
Mời Bạn: Chúng ta đã nghe Lời Chúa 
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nhiều, nhưng tin thì chưa tỷ lệ thuận với 
những gì mình nghe. Tiêu chí phân định 
giữa thánh và chưa thánh là ở đó. Vậy để 
trở nên thánh thiện hơn, không có cách nào 
khác là đem những gì đã nghe vào cuộc 
sống, vì hành động minh chứng cho niềm 
tin. 
Chia sẻ: Mùa chay là mùa sám hối để nhận 
lãnh ơn cứu độ. Ta cần phải làm gì để ơn ấy 
sớm trở thành hiện thực trong cuộc sống 
mỗi người? 
Sống Lời Chúa: Hãy thể hiện lòng tin bằng 
những việc cụ thể: ăn chay, hãm mình, cầu 
nguyện, làm phúc chia sẻ… 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không 
đến thế gian “tìm cách làm theo ý riêng 
mình,” nhưng làm “theo ý Đấng đã sai” 
Chúa. Xin giúp con biết từ bỏ ý riêng, mà 
làm theo ý Chúa soi sáng cho con, nhất là 
khi có chuyện làm con phân vân như đứng 
giữa ngã ba đường. 
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22/03/12 THỨ NĂM TUẦN 4 MC 
 Ga 5,31-47 
 

CHỨNG NHÂN SỐNG 
“Chính những việc tôi làm đó làm chứng 
cho tôi.” (Ga 5,36)  
Suy niệm: Chúa Giêsu đưa ra những chứng 
từ để chứng minh sứ mạng của Ngài. Thứ 
nhất là Chúa Cha: Mọi việc làm và lời nói 
của Chúa Giêsu đều nhất nhất theo ý Chúa 
Cha, minh chứng Ngài đến từ Thiên Chúa. 
Thứ hai, Kinh Thánh làm chứng cho Chúa 
Giêsu, vì những gì Chúa làm chứng tỏ Ngài 
là Đấng Mêsia mà Kinh Thánh tiên báo. 
Thứ ba, Gioan Tẩy Giả cũng làm chứng khi 
giới thiệu Chúa cho người Do thái ở sông 
Giođan. Sau cùng, vinh quang mà Ngài đạt 
được không phải do con người dành cho mà 
là từ Thiên Chúa. Trước khi chịu tử nạn, 
ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin hãy tôn 
vinh Con Cha ngõ hầu Con Cha tôn vinh 
Cha.” Chúa Giêsu minh chứng như vậy để 
người Do thái tin Ngài và nhờ đó được ơn 
cứu độ. 
Mời Bạn: Ngày nay vẫn còn rất nhiều 
người không tin vào Chúa Giêsu. Chúa 
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muốn bạn làm chứng cho Ngài bằng lời nói, 
việc làm, bằng cuộc sống của bạn. Có khi 
chỉ một Lời Chúa được bạn nói ra, một 
hành động thấm nhuần Tin Mừng sẽ có sức 
đưa một người anh em tin nhận Chúa. 
Chia sẻ: “Con người thời nay cần những 
chứng nhân hơn là thầy dạy” (Đức Phaolô 
VI). Bạn quyết định sẽ làm gì, sống thế nào 
để lời nói trên đây thành hiện thực nơi 
chính bạn? 
Sống Lời Chúa: Được một cụ già hay chia 
sẻ cơm bánh, một em bé đã hỏi:  “Thưa bà, 
bà có phải là Chúa Giêsu không?” Đây thật 
là một chứng tá sống cho Chúa Giêsu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chớ gì mỗi người 
chúng con là một cuốn Tin Mừng sống 
động, để lời nói và việc làm của chúng con 
giúp anh em tin nhận Chúa, và chúng con 
sẽ làm vinh danh Chúa. 
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23/03/12 THỨ SÁU TUẦN 4 MC 
Th. Turibiô Monrôvêkhô, giám mục 
 Ga 7,1-2.10.25-30 
 

BIẾT ĐẤNG ĐẾN TỪ CHÚA CHA 
Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông 
biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ 
đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng 
đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các 
ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết 
Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và 
chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,28-29) 
Suy niệm: Người Do thái nghĩ rằng họ biết 
Chúa Giêsu. Nhưng Ngài thật sự là ai và từ 
đâu đến thì họ hoàn toàn mù tịt. Với một 
cái biết hạn hẹp như thế nhưng họ lại cứ 
đinh ninh rằng mình biết. Thật là “ếch ngồi 
đáy giếng coi trời bằng vung.” Đối lại, 
Chúa Giêsu khẳng định với mọi người về 
nguồn gốc thần linh của mình: Ngài đến từ 
Chúa Cha. Vì thế, nếu ai nói biết Ngài thì 
đong thời phải biết Chúa Cha; ai nhìn nhận 
Ngài là nhìn nhận Chúa Cha; và ai tin Ngài 
cũng là tin vào Tình Yêu của Cha. 
Mời Bạn: Cái biết hạn hẹp về Chúa Giêsu 
của người Do thái ngày xưa đôi khi cũng 
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chính là của bạn và tôi ngày nay. Vì thế, 
khám phá Đức Giêsu mỗi ngày qua Lời của 
Ngài để gặp gỡ và sống với Ngài là việc 
cần thiết cho mỗi Kitô hữu chúng ta trong 
cuộc sống. 
Chia sẻ: Bạn cho biết: Chúa Giêsu thực sự 
là ai đối với bạn trong cuộc sống? Bạn sống 
với Ngài thế nào? 
Sống Lời Chúa: Nhắc lại lời Chúa Giêsu 
để sống với Ngài: “Chính Thầy là con 
đường, là sự thật và là sự sống. Không ai 
đến được với Chúa Cha mà không qua 
Thầy” (Ga 14,6). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chỉ qua 
Chúa chúng con mới đến được với Cha. Xin 
cho chúng con ngày càng hiểu biết Chúa 
hơn, đi theo Chúa và sống với Chúa thân 
mật hơn, để cùng với Chúa, chúng con 
được về với Cha trên quê hương đích thực. 
Amen. 
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24/03/12 THỨ BẢY TUẦN 4 MC 
 Ga 7,40-53 
 

NGHE VÀ LÀM CHỨNG 
“Tại sao các anh không điệu ông ấy về 
đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa 
hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 
7,45-46) 
Suy niệm: Đức Giêsu khác với các ngôn sứ 
khác rao giảng nhân danh Thiên Chúa; phần 
Ngài, Ngài rao giảng nhân danh chính Ngài, 
vì Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa. Không lạ 
gì nghe Chúa Giêsu rao giảng, các vệ binh 
nhìn nhận rằng lời của Ngài không như lời 
của những người khác. Tác giả F. Bruce 
nhận định: lời chứng của những vệ binh này 
tuy đơn giản vài lời thôi, nhưng lại là chứng 
cứ vững vàng cho đến hôm nay. Họ hiểu lời 
Chúa nói và dám làm chứng cho những lời 
đó. Ta nhận ra một điều lạ lùng là chỉ 
những tâm hồn đơn sơ, rộng mở mới nhạy 
bén, nhanh nhẹn đón nhận Lời Chúa và đưa 
Lời Hằng Sống ấy vào trong cuộc đời mình. 
Mời Bạn: Đức Cha Pyung-Ho, chủ tịch Ủy 
Ban Loan Báo Tin Mừng Hàn Quốc chia sẻ 
kinh nghiệm nghe Lời Chúa cách đơn sơ 
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của ngài. Đó là mỗi ngày học thuộc lòng 
một đoạn hay một câu Lời Chúa, rồi Chúa 
Thánh Thần sẽ làm cho Lời Chúa thấm vào 
tâm trí người nghe. Vị giám mục này còn 
xác tín rằng với phương cách đơn sơ như 
thế, mọi người đều có thể ghi nhớ, “nghe” 
được Lời Chúa và Giáo Hội chắc chắn sẽ có 
mùa xuân mới. Mời bạn bắt đầu phương 
cách đơn giản mà hữu hiệu này. 
Chia sẻ: Phương cách nào giúp bạn dễ 
thuộc Lời Chúa? 
Sống Lời Chúa: Viết một câu hay một 
đoạn Lời Chúa của Tin Mừng trong ngày và 
học thuộc lòng. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con bắt 
đầu từ mùa Chay này, học thuộc Lời Chúa, 
nghiền ngẫm Lời Chúa, khát khao Lời Chúa 
như người lữ hành trong sa mạc khát mong 
nguồn nước. Amen. 
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25/03/12 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – B 
 Ga 12,20-33 
 

NHƯ HẠT LÚA CHẾT ĐI 
“Hạt lúa mì rơi xuống đất… chết đi, mới 
sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24) 
Suy niệm: Buổi sáng mở tờ báo ra đọc, ta 
có cảm giác như sự ác, điều xấu nhan nhản 
hoành hành khắp nơi trong xã hội. Người 
tốt, việc tốt trở thành loại hàng hiếm hoi, xa 
xỉ. Có vẻ như con người hôm nay mải mê lo 
cho mạng sống mình, chăm chút cho sự an 
nhàn, yên vui của bản thân, và ngại làm 
điều tốt, việc lành cho nhau, kể cả nơi 
người Kitô hữu. Đang khi ấy, Đức Giêsu 
dạy ta phải dám liều, quên mình, chấp nhận 
hy sinh để sinh hoa trái cho đời. Được bảo 
quản an toàn nơi kho lẫm, hạt lúa mì không 
thể kết hạt. Thế nhưng, nếu chấp nhận bị 
gieo vùi vào lòng đất lạnh, dãi dầu với nắng 
sáng mưa chiều, nó sẽ sinh nhiều hạt lúa 
khác cho đời. Cũng vậy, nếu biết chôn vùi 
các dục vọng cá nhân, làm mục nát đi thói 
cầu an ích kỷ, ta mới có thể là người Kitô 
hữu có ích cho cuộc đời và Nước Trời. 
Mời Bạn: Hạt giống Giêsu được gieo vào 
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lòng đất địa cầu trong ngày nhập thể làm 
người. Hạt giống ấy lớn lên, tăng trưởng ở 
Nadarét. Hạt giống ấy chấp nhận chết đi 
trên cây thập giá, mang lại hoa trái sự sống 
cho tất cả nhân loại. Bạn học được bài học 
gì từ mẫu gương của hạt giống Giêsu? 
Sống Lời Chúa: Xét xem tôi đang say mê 
xây đắp cho cái gì thuộc về mình (của cải, 
tiện nghi, danh tiếng, quyền lực, quan 
điểm…), tìm mọi cách để sửa đổi ngõ hầu 
dám sống quên mình vì Chúa hơn trong 
mùa Chay này. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
chấp nhận tự hủy mình khi xuống thế làm 
người. Chúa tiếp tục chôn vùi sự an toàn 
bản thân để chết trên thập giá cho chúng 
con. Xin cho chúng con cũng biết noi theo 
gương Chúa, chấp nhận quên mình hy sinh 
cho nhau. 
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26/03/12 THỨ HAI TUẦN 5 MC 
Lễ Truyền Tin Lc 1,26-38 
 

SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI CAO 
“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con 
trai, và đặt tên là Giêsu.” (Lc 1,31) 
Suy niệm: Một thiếu nữ nguyện giữ mình 
đồng trinh khi nghe “thụ thai” thì vô cùng 
bối rối như “sắt đánh ngang tai” vậy. Và 
nếu chấp nhận “sinh hạ một con trai” thì ai 
sẽ hiểu cho mình đây? Một thôn nữ có là gì 
để rồi đây phải tự mình thanh minh cho 
chuyện mang thai, và nếu thanh minh thì có 
ai chấp nhận không? Hàng chục câu hỏi 
hiện ra trong đầu Đức Maria trong giờ phút 
Mẹ được sứ thần Gabrien loan báo. Nhưng 
sau khi được sứ thần giải thích Mẹ đã nhận 
lời, dù những ngày tháng sắp tới có chuyển 
biến ra sao đi nữa. Chấp nhận thuận theo sứ 
điệp từ trời cao vẫn hơn là cố thủ theo ý 
riêng mình. Điều này khiến Mẹ “đẹp lòng” 
Thiên Chúa. 
Mời Bạn: Bạn có bao giờ phải lúng túng 
khi đón nhận một tin, một ý kiến khác với 
quan điểm của mình chưa, nhất là khi ý 
kiến đó mang đầy tính tích cực và thuyết 
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phục? Và bạn đã xử trí như thế nào? Vui 
lòng đón nhận hay biện minh, thoái thác? 
Chia sẻ: Hãy biết bàn hỏi, cân nhắc trong 
những việc hệ trọng của cuộc sống (chịu 
chức, khấn dòng, hôn phối…) để quyết định 
của mình không sai lầm, không gây hối tiếc 
về sau. 
Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm lời này: - 
“Con là ai mà dám cưỡng lại ý Chúa?” -  
“Xin cho ý Cha được thực hiện dưới đất 
cũng như trên trời!” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Mẹ Maria dù chưa 
hiểu hết kế hoạch của Chúa, nhưng Mẹ đã 
không ngần ngại thưa “Xin Vâng.” Xin cho 
con học được bài học khiêm nhường phó 
thác này để con làm đẹp lòng Chúa trong 
mọi sự. Amen. 
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27/03/12 THỨ BA TUẦN 5 MC 
 Ga 11,1-45 

 
CHÚA LÀ SỰ SỐNG 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 
Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ 
được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ 
không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25-26) 
Suy niệm: Trước khi làm cho Ladarô sống 
lại trước sự chứng kiến của nhiều người, 
Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là sự sống lại và 
là sự sống. Trong bối cảnh Chúa Giêsu lên 
Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn và 
chịu chết, biến cố Ladarô sống lại càng làm 
nổi bật sứ điệp này là: nhờ việc Chúa hiến 
thân chịu chết mà chúng ta khỏi chết muôn 
đời nhưng được lãnh nhận sự sống của Ngài 
và được sống muôn đời. 
Mời Bạn: Trong xã hội ngày nay sự sống 
đang bị coi thường, bị đe doạ: biết bao 
nhiêu thai nhi bị giết hại cách lén lút hoặc 
công khai, có khi việc đó còn được khoác 
cho mỹ từ là để “bảo vệ sự sống”; biết bao 
người coi thường sinh mạng người khác, 
uống bia rượu khi điều khiển xe cộ gây ra 
tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng nhiều 
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người, gây thương tích cho nhiều người 
khác; và nhiều người khác dành quyền của 
Chúa tìm cách tự kết liễu sự sống của mình. 
Chúa là chủ của sự sống, và sự sống chúng 
ta đang sống đây là món quà vô giá Chúa 
ban. Nhận thức đó là một sự thúc bách đòi 
chúng ta phải tôn trọng sự sống và cùng 
nhau vun đắp cho cuộc sống con người 
ngày càng tốt đẹp và xứng với phẩm giá 
con người hơn. 
Sống Lời Chúa: Dành giờ cho Lời Chúa vì 
“chỉ có Chúa mới có lời đem lại sự sống 
đời đời” (Ga 6,69) và sẵn sàng hy sinh 
phục vụ để cho anh em “được sống và sống 
dồi dào” (Ga 10,10). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con 
không quí trọng thời giờ và sự sống Chúa 
ban. Con xin lỗi Chúa. Xin cho con chuẩn 
bị tâm hồn cách xứng đáng để bước vào 
Tuần Thánh với Chúa thật sốt sắng. 
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28/03/12 THỨ TƯ TUẦN 5 MC 
 Ga 8,31-42 
 

GIẢI THOÁT KHỎI NÔ LỆ TỘI LỖI 
“Thật, tôi bảo thật cho các ông: hễ ai 
phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” (Ga 8,34) 
Suy niệm: Người Do Thái đang sống dưới 
ách thống trị của đế quốc Rôma thế mà lòng 
kiêu hãnh dân tộc vẫn không chấp nhận bị 
nô lệ: “Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai 
bao giờ” (Ga 8,33). Chúa Giêsu nhắc họ 
về một tình trạng nô lệ nguy hiểm hơn 
nhiều: nô lệ cho nết xấu, cho tội lỗi; nguy 
hiểm hơn vì: - nó khó nhận biết: đang bị nó 
trói buộc mà vẫn tưởng mình tự do; - nó là 
viên thuốc độc bọc đường: người ta phạm 
tội mà vẫn cảm thấy vui khoái, an nhiên tự 
tại. Lời Chúa cảnh báo người Do Thái cũng 
là cảnh báo chúng ta phải gọi đích danh, 
nhìn đúng chân tướng của thứ nô lệ nguy 
hiểm này. 
Mời Bạn: Chế độ nô lệ ngày nay đã bị xoá 
bỏ, nhưng vẫn còn đó biết bao nhiêu kiểu 
nô lệ mới: tình trạng bóc lột sức lao động, 
cách riêng lao động trẻ em, những hình 
thức mại dâm công khai hoặc trá hình, 
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v.v… Bi đát hơn nữa có những thứ nô lệ 
trói buộc cả tinh thần: Cứ nhìn những người 
nghiện ma túy trong cơn vật vã khi thiếu 
thuốc mới thấy hết nỗi khổ của những ai 
phải chịu cảnh nô lệ do đam mê tự họ gây 
nên. Rồi còn những thứ nghiện mới, nghiện 
mua sắm, nghiện trò chơi trên mạng… 
Những thứ đó làm người ta mất tự do 
nhưng vẫn cứ tưởng rằng: “Chúng tôi 
không hề làm nô lệ cho ai bao giờ.” Mời 
bạn nhìn lại chính mình xem còn đam mê 
nào bạn đang vướng mắc mà không thể dứt 
bỏ. 
Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một 
thói quen xấu trong Mùa Chay này. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con yếu 
đuối trước những cảm dỗ của thế gian. Xin 
thêm sức cho con, để con có thể vác thập 
giá theo Chúa bằng cách từ bỏ lối sống 
theo trào lưu tục hóa của thế giới hôm nay. 
Amen.
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29/03/12 THỨ NĂM TUẦN 5 MC 
 Ga 8,51-59 
 

SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT 
“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời 
tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 
8,51) 
Suy niệm: Đây không phải là lần duy nhất 
Đức Giêsu cho biết khả năng “không bao 
giờ phải chết” của những ai tin vào Người, 
tuân giữ lời Người (x. Ga 11,26). Đã không 
bắt được ý nghĩa “tự do/nô lệ” trong phần 
trước của diễn từ này, những người Do Thái 
tiếp tục bắt hụt ý nghĩa của “sống/chết” mà 
Đức Giêsu muốn vén mở. Và một lần nữa, 
chính não trạng tự mãn và ỷ lại đã giam 
hãm họ trong ngục tù u minh: “Bây giờ 
chúng tôi biết chắc là ông bị quỉ ám. Ông 
Ápraham đã chết, các ngôn sứ cũng đã 
chết... Ông tự coi mình là ai?” Họ không 
thấy được cái “chết” có ý nghĩa nào khác 
hơn là cái chết thể lý ở cuối đường đời của 
mỗi người – và vì thế cũng chẳng có được ý 
niệm gì về sự sống tâm linh, về đời sống 
vĩnh cửu... 
Mời Bạn để cho sứ điệp Lời Chúa thấm 
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nhập và đáy lòng bạn: “Ai tuân giữ lời tôi, 
sẽ không bao giờ phải chết.” Không bao 
giờ phải chết! Nghĩa là từ sống đi đến... 
sống. Chỉ có một sự sống, nhưng đổi dạng 
thái, đổi cấp độ mà thôi. Chúng ta có thể bị 
cám dỗ bởi trào lưu vô thần thực tiễn, chỉ lo 
tranh thủ cho cuộc sống đời này; hoặc cũng 
có thể bị cám dỗ bởi một lối đạo đức lệch 
lạc, có tính thụ động, yếm thế, chỉ bận tâm 
đến cuộc sống sau cái chết đến nỗi chẳng 
thực sự sống trước cái chết gì cả! 
Chia sẻ: Hôm nay bạn tự cảm thấy mình 
phải làm gì để “tuân giữ Lời Chúa”, để 
“không bao giờ phải chết”? 
Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ và rước 
lễ cách sốt sắng; nếu không được, mời bạn 
rước lễ cách thiêng liêng. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, lời Chúa là sự 
sống. Xin cho con biết chuyên cần lắng 
nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. 
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30/03/12 THỨ SÁU TUẦN 5 MC 
 Ga 10,32-42 
 

NHẬN RA CHÚA TRONG ĐỜI 
“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì 
các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các 
việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra 
cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,37-38) 
Suy niệm: Người ta có thể đưa ra hàng 
trăm “cái lý” để tin, và cả hàng ngàn “cái 
lẽ” để không tin đối với một người hay điều 
mà người ấy nói, bởi vì “khi tôi đưa ra một 
quyết định, mọi việc đã xong xuôi trước 
rồi” (W. James). Người Do Thái không tin 
Đức Giêsu vì họ đã vẽ sẵn một hình ảnh về 
Đấng Mêsia theo quan niệm riêng của họ và 
rồi xây dựng những “lý” và “lẽ” để biện 
minh cho quan niệm đó. Vì thế khi đối diện 
với chính “Đấng được Chúa Cha sai đến” 
họ đã không nhận ra. Chúa Giêsu thể hiện 
lòng bao dung nhẫn nại trước sự cứng cỏi 
của dân khi mở cho họ một cửa ngõ để 
nhận ra Ngài: nếu như căn tính Thiên Chúa 
của Ngài bị ẩn dấu dưới dáng vẻ nhân loại 
thì những việc Ngài làm, những việc mà chỉ 
có Thiên Chúa mới làm được, làm chứng 
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rằng Ngài chính là “Đấng Chúa Cha sai 
đến.” Vậy hãy tin vào những việc Chúa 
làm! 
Mời Bạn: Đâu là những việc Chúa làm 
trong đời bạn? Để có thể nhận ra những 
việc xảy đến trong đời bạn có bàn tay yêu 
thương của Chúa can thiệp, mời bạn bình 
tâm nhìn lại đời sống của mình với cái nhìn 
không thiên kiến. Cách riêng mỗi khi bạn 
gặp bế tắc trong cuộc sống, mời bạn đến 
gặp gỡ Chúa. “Gặp” Chúa, Ngài sẽ “gỡ” rối 
cho cuộc đời bạn. 
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút 
hồi tâm nhìn lại cuộc sống để nhận ra việc 
Chúa làm trong đời bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin nhận Chúa 
là Đấng Chúa Cha sai đến để ban ơn cứu 
độ cho chúng con. Xin ban cho con tâm hồn 
luôn hướng thiện và một cặp mắt không 
thiên kiến để luôn nhận ra Chúa hiện diện 
trong cuộc đời con. 
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31/03/12 THỨ BẢY TUẦN 5 MC 
 Ga 11,45-56 
 

CHẾT THAY ĐỂ CỨU MỌI NGƯỜI 
“Đức Giêsu không chỉ chết thay cho dân 
mà thôi, nhưng còn để qui tụ con cái 
Thiên Chúa về một mối.” (Ga 11,52) 
Suy niệm: Đã có 26 nhà truyền giáo Công 
Giáo bị giết chết trong năm 2011, trong số 
đó có 18 linh mục, 4 nữ tu và 4 giáo dân. 
Các nhà truyền giáo này đã can đảm loan 
báo Tin Mừng qua đời sống phục vụ người 
nghèo, thăng tiến xã hội trong những hoàn 
cảnh khó khăn, nguy hiểm. Các ngài phải 
trả giá bằng cái chết như Thầy mình, để 
đem lại sự sống cho nhiều người. Đức 
Giêsu đã vui lòng trao ban sự sống mình, vì 
biết rằng cái chết của Ngài không chỉ thay 
cho dân Do Thái mà thôi, nhưng còn có sức 
qui tụ nhân loại đang bị phân rẽ, chia cắt 
khắp nơi trên thế giới về một mối. Ngài 
mong mọi người sẽ qui tụ trong gia đình 
của Thiên Chúa, nơi mọi chia rẽ, đối nghịch 
sẽ tiêu tan. 
Mời Bạn: Nhân loại được liên kết thành 
một mối trong thánh lễ khi họ tham dự vào 
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hiến tế của Đức Giêsu: “Đây là Mình Thầy 
sẽ bị nộp; đây là Máu Thầy sẽ đổ ra.” Vì 
thế, ước mong mỗi lần tham dự thánh lễ sẽ 
giúp bạn thêm ý thức về sự liên đới trong 
yêu thương giữa những người anh em, chị 
em trong gia đình của Thiên Chúa. 
Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay tôi sẽ 
tham dự thánh lễ hằng tuần và hằng ngày – 
mỗi khi có thể – cách sốt sắng. Đặc biệt khi 
rước lễ, tôi xác tín mình được nên một với 
Đấng đã hiến thân cho tôi và cho muôn 
người.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ý định thâm 
sâu của Chúa là chịu chết để qui tụ nhân 
loại khắp nơi về một mối: mối thân tình của 
những người anh em, chị em trong gia đình 
của Chúa. Xin cho chúng con biết sẵn sàng 
hy sinh những quan điểm, lập trường, sở 
thích riêng để phục vụ trong hiệp nhất yêu 
thương. 
 


