
 
 

 
 

CHÚA NHẬT 5 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A 
05-02-2017 

"Các con là sự Sáng thế gian". 
 
 Lời Chúa: Mt 5, 13 – 16 
 
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, 
thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì 
chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây 
trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai 
thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn 
soi chiếu cho mọi người trong nhà.  16 Cũng vậy, ánh sáng 
của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy 
những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của 
anh em, Đấng ngự trên trời. 
 
 Suy niệm: 
 

Tin Mừng Chúa Nhật hôm 
nay cũng mời gọi ta trở nên 
“Ánh Sáng và Muối Đất”. 
Đó cũng là lệnh truyền cấp 
bách mà Chúa Giêsu gởi đến 
mỗi người chúng ta hôm nay. 
Pliny nói, "Không có muối 
nhân loại không thể duy trì 
sự sống”. Thật vậy, từ cổ chí 
kim, con người không thể 
sống mà không có 

muối. Muối không chỉ đơn giản là để ướp thức ăn, mà muối 
dùng để bảo quản, là chất sát trùng, là thuốc để chữa bệnh, 
làm phân bón cho đất, là “giao ước’ (Sách dân số 18, 
19).Trong Kinh thánh Hippri, muối còn là biểu tượng của sự 
trường cửu và thanh sạch. 
Muối sẽ không có tác dụng gì, nếu muối chỉ để trong lọ, 
trong bịch, hay đông đặc. Muối chỉ thực hiện được chức 
năng của mình khi nó chấp nhận hòa tan vào, sự hủy mình, 
và thấm nhập. Cũng như hình ảnh cụ thể của Biển Muối tại 
Trung Đông- chỉ là sự cô động thành một khối, không cho đi 
của muối nên mặn đắng và không có sinh vật nào có thể 
sống được. Vì thế, Chúa Giê-su dạy bảo:  “Chính anh em là 
muối cho đời”. (Mt 5, 13) Muối là một sản phẩm không thể 
thiếu trong đời sống con người. Muối vừa làm phân bón cho 
đất đai màu mỡ; vừa làm gia vị cho các món ăn thêm thơm 
ngon đậm đà; vừa bảo quản thực phẩm cho khỏi hư thối. Khi 
muối muốn ướp cho “mặn đời”, muối phải biết chấp nhận 
hòa tan, phải biết “mất đi” cho chính mình để hoá thân trong 
chất mặn, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn 
nồng của quảng đại, của yêu thương và tha thứ. Sự hiện diện 
của người Ki-tô hữu như những hạt muối, dù nhỏ bé xem ra  
cũng chẳng có giá trị kinh tế là bao, nhưng hạt muối là 

 
 

 
 
người Ki-tô hữu thì phải làm mặn, vì không mặn làm sao có 
thể muối. Sự hiện diện của người Ki-tô hữu dù nhỏ bé như 
hạt muối, nhưng là sự hiện diện tích cực sẽ làm biến đổi môi 
trường sống và làm cho cuộc đời tràn đầy ý nghĩa. Người 
Ki-tô hữu là muối cho đời khi hiện diện hòa mình vào trong 
xã hội, liên kết với tình cảnh nhân loại và làm cho sự hiện 
diện chung quanh trở nên “mặn mà” nhưng đồng thời vẫn 
nguyên vẹn là Kitô hữu như Albert Camus nói: “Ngày nay, 
thế giới cần những Kitô hữu vẫn luôn là Kitô hữu”. 
  
 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt.5:13). Đây là 
lời mời gọi tuyệt vời dành cho người Kitô, bởi lẽ chỉ Thiên 
Chúa mới là Ánh Sáng (1Ga.1:5). Chỉ Đức Giêsu mới dám 
nhận mình là Ánh Sáng (Ga.8:12). Vậy ta muốn trở thành 
ánh sáng như Đức Giêsu, ta phải ở gần Ngài: gần đèn thì ta 
được toả sáng. 
 
Ánh sáng không thiên vị một ai, không thích người này và 
cũng không chê người kia. Ánh sáng của mặt trời lan tỏa 
khắp nơi, chiếu sáng mọi người và mọi nhà. Ánh sáng của 
người Kitô cũng vậy “Ánh sáng của anh em phải ở trên cao, 
vượt trên mọi danh vọng, tiền tài, lạc thú. Không phải để 
khoe khoang, tự kiêu, nhưng là để tôn vinh Cha, Đấng ngự 
trên trời” (Mt.5:16). 
 
Ánh sáng của cây nến tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ toả làm 
cho đi làm cho nó trở sáng cả một căn phòng, làm cho bóng 
tối phải lùi bước. Một khi ánh sáng của ngọn nến bừng lên, 
đó cũng là lúc ngọn nến bị đốt cháy, bị tan biến đi. Người 
Kitô cũng vậy, phải mất đi cho chính mình, phải tan biến đi 
để “Ánh Sáng Chúa Kitô“ được loan toả khắp nơi, khắp mọi 
nhà, khắp mọi tâm hồn. 
 
Khi bị đốt cháy, ngọn nến nhận sức nóng từ ngọn lửa và cho 
đi ánh sáng. Người Kitô trong thế giới hôm nay cũng phải 
giống như vậy. Nhưng trong suy tư thinh lặng, tôi tự hỏi 
lòng mình: “Tôi đang nhận điều gì trong cuộc sống hôm 
nay? Và tôi sẽ cho đi những gì cho người anh em xung 
quanh tôi?”  Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi 
để thắp sáng cuộc đời kẻ khác. Mỗi người đều có một khả 
năng cá biệt để thắp sáng niềm tin cho anh chị em chúng ta 
và ướp mặn trần gian bằng tình yêu thương bác ái và cảm 
thông. Vì: 

"Làm thân cây nến vào đời 
Càng tiêu hao cháy, càng ngời vinh quang" 

 
 Cầu nguyện: 
 
“Vì tôi là muối nhạt nên thế giới này vô vị. 
Vì tôi là đèn hết dầu, nên thế giới còn nhiều bóng tối.” 
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là ánh sáng đã chiếu giãi trong  
đêm đen. Và Chúa muốn cho chúng con phải trở nên ánh  
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sáng của trần gian, để chiếu soi đêm tối. Xin cho chúng con 
biết đón nhận Chân Lý Tin Mừng mà thực thi, hầu mang lại 
ánh sáng vĩnh cửu cho chúng con là việc làm sáng Danh và 
ngợi khen Cha chúng con ở trên trời. 
 
  Ý lực sống: 
 
“Hãy thêm một chút muối tình thương và chút ánh sáng cảm 
thông mọi người trong gia đình.” 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM A 
12-02-2017 

 
"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, 

Ta bảo thật các con thế này". 
 
 Lời Chúa Mt 5, 17-37 
 
17 Hôm ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Anh em 
đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các 
ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 
toàn. 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, 
thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, 
cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ 
là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta 
làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. 
Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn 
trong Nước Trời. 
20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở 
công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ 
chẳng được vào Nước Trời. 
21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết 
người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, 
Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị 
đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa 
ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là 
quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, 
nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có 
người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để 
của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy 
đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn 
xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người 
ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan 
toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy 
bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả 
hết đồng xu cuối cùng. 
27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn 
Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà 
thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 
Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc 
mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn 
thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ 
cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần 
thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. 
31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư 
ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ 
trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến 
chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng  

phạm tội ngoại tình. 
33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, 
nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy 
bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, 
vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là 
bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó 
là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì 
anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 
37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói 
"không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ." 
 
 Suy niệm:  

 
Phụng vụ Mùa Thường 
niên không đề cao một 
mầu nhiệm nào đặc biệt, 
nhưng chỉ trình bày giáo 
huấn thông thường của Hội 
Thánh liên quan đến đời 
sống hàng ngày của tín 
hữu. Hôm nay chúng ta 
vừa được nghe một đoạn 
sách Huấn ca, một khúc 
thơ Phaolô và một số lời 

Tin Mừng theo thánh Mátthêô. Nếu được phép tổng hợp, 
chúng ta có thể nói Lời Chúa hôm nay khuyên chúng ta hãy 
lựa chọn đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa và đến với 
Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đang rao giảng sự khôn ngoan của 
Thiên Chúa cho loài người. 
 
Huấn ca là một tác phẩm trong loại sách khôn ngoan của 
Thánh Kinh Cựu Ước. Ngay trong đoạn trích đọc vắn tắt 
hôm nay, người ta đã có thể nhận ra mấy sắc thái chính yếu 
của tác phẩm cũng như của loại sách khôn ngoan này. Tác 
giả kêu gọi sự tự do lựa chọn của con người. Không có sự tự 
do không thể nói đến triết học và khôn ngoan. Do đó các 
sách khôn ngoan không có tính cách giáo điều. Luôn luôn 
độc giả được kêu mời tự do lựa chọn. Hơn nữa, hạnh phúc 
mà người ta tìm kiếm nằm ngay ở tầm tay của họ. Giơ tay 
nắm lấy cái gì, hạnh phúc hay bất hạnh, thì người ta sẽ được 
ngay cái đó 
 
Thư 1 Côrinthô quen được coi như thư riêng của người 
Công giáo, theo nghĩa những người này thích đọc nó như 
người Tin lành thường thích đọc thư Rôma. Và quả thật, thư 
1 Côrinthô có nhiều yếu tố để nói với các cộng đồng Công 
giáo. Nó có cả những đề tài, như lời mở đầu đoạn trích đọc 
hôm nay cho biết, dành cho những "người thành toàn", tức 
là những người đã tiến bộ trong đức tin và đời sống tín hữu.  
Thánh Phaolô viết rằng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa vẫn 
giữ kín từ đời đời cho đến lúc bấy giờ. Như vậy, sự khôn 
ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan mang lại sự sống và 
hạnh phúc đời đời cho con người, không phải là Luật pháp 
và các Tiên tri, nhưng là Ðức Giêsu Kitô; mà cũng không 
phải là Ðức Giêsu Kitô như xác thịt cho biết, nhưng là 
"Chúa" Giêsu Kitô trong ánh sáng đức tin mà mầu nhiệm Tử 
nạn - Phục sinh của Người đã ban cho. Nhờ ánh sáng tỏa ra 
từ mầu nhiệm này, Luật pháp và Tiên tri mới minh bạch. Sự 
khôn ngoan của Thiên Chúa giữ kín ở đó mới bộc lộ ra. Từ 
nay khi đọc lên người ta mới hiểu rõ vì họ đã nhận được 
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Thánh Thần, Ðấng dò thấu mọi sự, cả những chiều sâu thẳm 
nơi Thiên Chúa. Và Thánh Thần chỉ được ban cho người ta 
sau khi Ðức Giêsu đã tử nạn-phục sinh lên ngự bên hữu 
Thiên Chúa để tuôn đổ xuống cho những kẻ có lòng tin. 
Trong bài Tin Mừng của Thánh Matthew hôm nay, lời của 
Đức Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết rằng: “Anh em đừng 
tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy 
đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17) 
 
Người Pharisêu và các kinh sư thường kết án Chúa Giêsu 
phá bỏ Luật Môsê, đặc biệt luật giữ ngày sa-bát. Tin Mừng 
theo thánh Mátthêu được viết cho các cộng đoàn Kitô hữu 
gốc Do Thái để chứng minh cho họ biết Chúa Giêsu không 
đến để “bãi bỏ lề luật,” nhưng để làm trọn lời các ngôn sứ đã 
tiên báo. Ngài đã nặng lời gọi các kinh sư và người Pharisêu 
là những người giả hình, giữ luật vì hình thức, coi việc tuân 
thủ những lề luật chi li như là tiêu chuẩn đánh giá sự thánh 
thiện của mình. Và họ tự hào về “thành tích” đó trong khi 
lòng họ thì xa Chúa! Chúa Giêsu cho biết việc tuân giữ Lề 
Luật hệ tại tấm lòng, vì cốt lõi của Mười Điều Răn là tình 
yêu, là mến Chúa và yêu tha nhân. Những ai giữ Luật Chúa 
như vậy, thì không còn giữ luật như những người nô lệ; trái 
lại, họ sống như những người con cái tự do của Thiên Chúa. 
 
Nhiều người lầm tưởng Chúa đến bãi bỏ Lề Luật và những 
người theo Chúa thì không cần giữ luật lệ. Không phải thế. 
Chúa dạy chúng ta muốn vào Nước Trời phải “công chính 
hơn các kinh sư và người Pharisêu” (Mt 5, 20) nghĩa là 
chẳng những giữ trọn từ “một chấm, một phết” của Lề Luật 
(Mt 5,18), và còn giữ với cả tấm lòng yêu mến Chúa. Bạn 
đang giữ luật với tinh thần nào? 
  
 Cầu nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin Ngài dẫn con đi từ cõi chết đến cõi sống, từ 
lầm lạc đến chân lý và xin dùng luật của Ngài uốn nắn 
đường con đi, nhưng xin ban tình yêu để con bước đi trong 
tình yêu Chúa. 
  
 Ý lực sống: 
 
“Tôi tham dự thánh lễ Chúa nhật không phải cách miễn 
cưỡng nhưng với lòng yêu mến Chúa.”  
 
     *** 
 

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM A 
19-02-2017 

“Hãy yêu thương kẻ thù” 
 
 Lời Chúa: Mt 5, 37-48 
 
38 Anh em đã nghe Luật dạy rằng: “Mắt thế mắt, răng đền 
răng”. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : Đừng chống cự lại 
người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má 
bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của 
anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt 
anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42Ai xin thì 
anh hãy cho, ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt 
đi. 43 Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và 

hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ 
thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như 
vậy, anh em mới được trở nên con cái Cha anh em, Đấng 
ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi 
sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên 
người công chính cũng như kẻ bất chính. 46Vì nếu anh em 
yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công 
chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế 
sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh 
em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng 
chẳng làm như thế sao ? 48Vậy anh em hãy nên hoàn thiện 
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. 
 
 Suy niệm: 
 

Hãy yêu thương kẻ 
thù. Cứ sự thường 
người ta đối xử với 
nhau theo cái luật: 
Răng đền răng, mắt 
đền mắt, ân đền oán 
trả, hòn đất ném đi 
hòn chì ném lại. 
Chúng ta yêu 
thương những 

người yêu thương chúng ta và ghét bỏ những kẻ ghét bỏ 
chúng ta. Kẻ nào làm hại chúng ta thì chúng ta sẵn sàng để 
trả đũa, và người đời cho đó là lẽ thường tình, là thái độ 
khôn ngoan. 
 
Thế nhưng, qua đoạn Tin Mừng này Chúa Giêsu bảo chúng 
ta phải vượt lên trên cái lẽ thường tình ấy. Ngài phán với 
chúng ta: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ 
ghét bỏ chúng ta. Bởi vì có thực hiện được điều đó, chúng ta 
mới xứng đáng là con cái Thiên Chúa và mới trở nên giống 
Ngài, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành cũng như 
trên kẻ dữ. 
 
Chúa Giêsu không phải chỉ truyền dạy chúng ta mà chính 
Ngài đã làm gương trước cho chúng ta trong việc thực thi 
giới luật yêu thương này. Đúng thế, Ngài luôn luôn mong 
ước những điều tốt, những điều phải cho những kẻ bách hại 
Ngài. Ngài chịu đau khổ và chịu chết để những ai bắt Ngài 
phải đau khổ và phải chết được hết đau khổ và chết chóc. 
Trước sự từ chối của con người không đáp trả tình thương 
yêu của Ngài, Ngài vẫn duy trì cái quyết định tuyệt đối của 
Ngài, đó là yêu thương chúng ta mãi mãi. 
 
Một trong những đặc tính nổi bật của tình yêu nơi Thiên 
Chúa đó là sự tha thứ. Ngài đã sánh ví mình như người mục 
tử tốt lành lên đường tìm kiếm con chiên lạc. Và khi đã tìm 
thấy thì vác nó trên vai và đem về nhà. Rồi Ngài đã xác 
quyết: Một kẻ tội lỗi ăn năn sám hối sẽ làm cho cả thiên 
đàng vui mừng hơn là 99 người công chính không cần sám 
hối ăn năn. Không phải những kẻ khoẻ mạnh mà là những 
người đau yếu mới cần đến thầy thuốc. Ta đến không phải 
để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi biết 
đường sám hối ăn năn. Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập giá 
để làm gì nếu không phải là để tha thứ cho chúng ta. Trong 
giây phút đớn đau nơi thập giá, Ngài cũng đã thứ tha cho tất 
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cả những kẻ độc ác đã hành hạ Ngài bằng lời van xin: Lạy 
Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc 
chúng làm. 
 
 Đi theo Đức Ki tô là điều đáng cho chúng ta thực hiện, vì 
Ngài là đấng duy nhất mở cửa cuộc sống thần linh cho 
chúng ta. Điều đó có nghĩa là tiếp nhận Thánh Thần và để 
cho chúng ta được biến đối trong tương quan với Ngài. Và 
một trong những cơ hội tốt nhất để thiết lập tương quan ấy 
là cầu nguyện. Không phải vô cớ mà Chúa Giê su mời gọi 
chúng ta cầu nguyện cho những kẻ bách hại chúng ta. Khi 
lắng nghe tin mừng này, tất cả chúng ta nghĩ đến những tin 
tức thời sự nóng bỏng hiện nay, và hơn bao giờ hết, chúng ta 
hướng về Chúa. Chính Ngài là Đấng mà chúng ta phải kêu 
cầu đế cho tình yêu chiến thắng hận thù. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giê-su. Xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho 
con biết quảng đại để vươn tâm hồn lên cao, vượt qua những 
tình cảm đời thường và mặc lấy tâm tình bao dung nhân hậu 
của Chúa. Xin cho con loại bỏ những sự hờn oán nhỏ nhen, 
những sự trả thù không đáng có, vì Chúa yêu thương chúng 
con ngay khi chúng con còn là tội nhân. Xin Chúa dạy 
chúng con biết yêu thương anh chị em con, như Chúa mến 
thương họ. Amen 
 
 Ý lực sống: 
 
Hảy đi bước trước và bày tỏ sự thân thiện với người mình có 
thành kiến. 
 
    ***  

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM A 
26-02-2017 

“Không ai có thể làm tôi hai chủ” 
 
Lời Chúa: Mt 6, 24-34 
 
24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này 
mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ 
nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi 
Tiền Của được. 25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng 
lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: 
lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân 
thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26Hãy xem chim trời: 
chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế 
mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng 
quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo 
lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem 
hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: 
chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29thế mà, Thầy bảo 
cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột 
bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu 
hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên 
Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi 
những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta 
sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, 
dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh 

em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước 
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những 
thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34Vậy, anh em đừng lo lắng về 
ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái 
khổ của ngày ấy. 
 
 Suy niệm: 
 

Ðời sống chúng 
ta hiện nay còn 
nhiều khó 
khăn. Vấn đề 
lương thực là 
một và có lẽ 
phải đứng hàng 
đầu. Chúng ta 
đầu tắt mặt tối 
mà vẫn chưa đủ 

cơm ăn áo mặc. Thế mà Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm 
nay lại bảo chúng ta đừng lo lắng! Chúng ta có thể bình thản 
sống như Lời Chúa dạy không? 
  
Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn dạy cho chúng ta nhận ra tầm 
quan trọng về sức mạnh cùa đồng tiền như thế nào. Nói về 
tiền bạc, bao giờ Thánh Kinh cũng nói nghiêm túc. 
Thánh Kinh nói về tiền bạc hầu như nói về sự sống và sự 
chết. Với tiền bạc, người ta có thể cứu sống mình nhưng 
cũng có thể làm cho mình hư mất. Tiền bạc có thể mở 
cửa thiên đàng cho ai đó nếu biết dùng nó như một 
phương tiện, nhưng cũng có thể đóng lại với người ấy 
nếu chạy theo tôn thờ nó. Ngày nay nhiều người rất coi 
trọng đồng tiền và thường đề cao sức mạnh vạn năng của nó 
như sau: “Đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là 
sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để 
che thân, là cán cân của công lý”; Hoặc “Có tiền mua tiên 
cũng được!”; “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; “Có thực mới vực 
được đạo”… 
 
 Đức Giêsu không coi thường tiền bạc: vì chính Người hiểu 
rõ giá trị của đồng tiền cần cho các sinh hoạt đời thường. 
Chẳng hạn: Người hỏi Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh 
cho họ ăn đây ?” (Ga 6, 5). Có lần Người đã bảo Si-mon: 
“Anh hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì 
bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, anh hãy lấy 
tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần anh” (Mt 17, 
26); Người đòi đầy tớ phải làm lợi ra gấp đôi số nén vàng 
bạc được chủ trao phó trước khi đi xa để xứng đáng được 
ban thưởng khi ông trở về. Còn đầy tớ nào lười biếng đem 
chôn giấu nén vàng được giao thì sẽ bị chủ trách mắng là 
lười biếng với lý do như sau:  “Sao ngươi không gửi bạc ta ở 
ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời” 
(Lc 19, 23). Đức Giêsu dạy môn đệ phải biết cách sử dụng 
tiền bạc như sau: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy 
bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào 
nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16, 9);  
        
Trong thời gian rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu cũng cần 
tiền cho các sinh hoạt ăn ở của thầy trò, nên Người đã trao 
nhiệm vụ quản lý số tiền người ta giúp đỡ cho Giuđa. Tin 
Mừng Gioan cũng cho biết về tính tham tiền của ông này khi 
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thuật lại lời ông ta trách cô Maria ở Bêtania đã lấy chai dầu 
thơm quý giá đắt tiền xức chân Đức Giêsu. Tin mừng Gioan 
còn chú thích thêm: “Y nói thế không phải vì lo cho người 
nghèo, nhưng vì y giữ túi tiền và thường lấy cho mình 
những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (Ga12, 6). Ngoài ra 
cùng đi với Đức Giê-su trên bước đường truyền giao, có 
Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ 
quỷ và chữa bệnh… “Các bà này đã lấy của cải mình mà 
giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ” (Lc 8, 3). 
 
Đồng tiền sẽ là một người đầy tớ tốt nhưng lại là một ông 
chủ xấu: Đức Giêsu đòi các môn đệ không được làm tôi hai 
chủ như sau: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, 
vừa làm tôi Tiền Của được”. Vậy khi đồng tiền trở thành 
ông chủ sẽ gây ra hậu quả nào? 
 
Đồng tiền khi làm chủ sẽ làm cho tâm hồn người ta trở niên 
vô cảm và khiến người ta trở nên tán tận lương tâm, không 
còn coi trọng tình nghĩa vợ chồng, cha con, thầy trò… 
Những người chồng tham lam đồng tiền bất chính, khi cần 
có thể bán cả nhà cửa vợ con để chơi trò đỏ đen may rủi! 
Hoặc có thể phạm phải những tội ác như cướp của giết 
người, buôn bán xì-ke ma túy… miễn sao kiếm được thật 
nhiều tiền. 
 
 Cầu nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu. Chúa muốn chúng con sống từng phút giây 
hiện tại cách tốt đẹp theo thánh ý Chúa Cha. Chúa muốn 
chúng con làm theo lời Chúa. Xin cho chúng con luôn biết 
sống theo châm ngôn “làm mọi sự vì vinh danh Thiên Chúa 
và vì phần rỗi các linh hồn”. Xin giúp chúng con biết quảng 
đại cho đi hơn là nhận lãnh, “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát 
uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc…” hầu đến ngày tận thế 
chúng con sẽ được Chúa xếp vào hàng chiên ngoan và sẽ 
được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời muôn đời. 
 
 Ý lực sống: 
 
 Đừng chạy theo danh vọng- tiền tài, nhưng trước hết hãy 
tìm kiếm Nước Thiên Chúa. 
 
    *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G i ê s u  sẽ  c h uẩn  
b ị  c ô n g  v iệ c  tố t  

c h o  n hữn g  a i  
y ê u  mến  
Ngườ i …  

 
Danh Ngôn Các Thánh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NẾU CHÚNG TA LUÔN ĐẶT MÌNH TRƯỚC 
NHAN CHÚA ... 
 
* Nếu chúng ta luôn đặt mình trước nhan Chúa, chỉ với ý 
tưởng Chúa thấu biết hết mọi ý nghĩ của ta, nghe biết mọi lời 
nói của ta và xem thấy mọi hành vi của ta, ý tưởng đó sẽ gìn 
giữ ta khỏi mọi ý nghĩ gian tà, mọi lời lẽ xấu xa và mọi việc 
làm độc ác. 

Thánh Gioan Kim Khẩu 
 
* Nếu hằng ngày tưởng nhớ đến Chúa ở trước mặt, Người 
hằng trông thấy mọi sự, thì hầu như không bao giờ, có thể 
nói được không bao giờ ta phạm tội. 

Thánh Thômasô 
 
* Nếu chúng ta luôn nghĩ rằng Thiên Chúa hằng nhìn thấy 
chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ làm những điều trái mắt 
Ngài. 

Thánh Tôma Aquinô 
 
* Nhớ đến Chúa hằng luôn hiện diện sẽ ban cho những linh 
hồn trung tín sức mạnh để vượt thắng mọi cám dỗ. Linh hồn 
ấy sẽ thà chấp nhận mọi đau khổ còn hơn làm điều dữ trước 
mắt Ngài. 

Thánh Anphongsô 
 
* Sự tin Chúa ở trước mặt giúp ta tập các nhân đức. Chiến 
đấu trước mặt tướng mình, hẳn quân lính nỗ lực đua tài hết 
sức. Biết rằng, con mắt của một vị có quyền độc nhất được 
thưởng phạt, đang đăm đăm nhìn chúng hẳn chúng hăng hái, 
can đảm hơn đến đâu? 

Thánh Anphongsô 
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