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THỨ TƯ LỄ TRO 

Mt 6,1-6.16-18 
6:1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ 

thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 

6:2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn 

trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được 

phần thưởng rồi. 

6:3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 

6:4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả 

công cho anh. 

6:5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu 

nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật 

anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 

6:6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, 

Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công 

cho anh. 

6:16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ 

thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần 

thưởng rồi. 

6:17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 

6:18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và 

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. 

 

PHẦN THƯỞNG ĐỜI ĐỜI 

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6) 

Suy niệm: “Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp,” cha ông chúng ta vốn coi trọng 

danh thơm tiếng tốt, luôn cẩn trọng gìn giữ phẩm giá của mình ở giữa cộng đồng. Tuy nhiên, 

tinh thần đó dễ bị biến chất thành thói xấu khiến cho không biết bao nhiêu người “đổ mồ hôi 

sôi nước mắt” chỉ để tìm kiếm một thứ hư danh mau phai chóng tàn. Ngược lại với não trạng 

đó, ngay từ ngày khởi đầu Mùa Chay, Tin Mừng nhắc lại lời Chúa Giê-su nhắc nhở các môn 

đệ đừng phô trương công đức bề ngoài, đừng chạy theo kiểu giả hình, cũng đừng đặt nặng 

khen chê, nhưng hãy làm mọi việc một cách kín đáo, tế nhị. Bố thí, cầu nguyện, và ăn chay 

mà không cần khua chiêng đánh trống cốt cho mọi người biết. Người ta biết hay không, 

không quan trọng, “hữu xạ tự nhiên hương” mà! Điều quan trọng duy nhất là chỉ để Chúa 

biết và Chúa khen thưởng mà thôi. 

Mời Bạn: Mùa Chay là thời gian thuận lợi để đi vào trong mối tương quan sâu thẳm với 

Chúa, với tha nhân, và với chính mình, sâu lắng như một nhà hiền triết sánh ví: “Sự thinh 

lặng trong tâm hồn chúng ta như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng,” hay như một nhạc 

sĩ thường ví von: “Sự lặng thinh cần thiết cho cuộc sống như một dấu lặng làm nên vẻ đẹp 

của bản anh hùng ca.” Bạn có cảm nhận được khoảng lặng cần thiết đó trong cuộc đời mình 

không? Bạn có tin rằng thinh lặng là khởi đầu để từ bỏ “miếng giữa làng” và đi sâu vào tâm 

tình Mùa Chay đó không? 

Sống Lời Chúa: Giúp đỡ một người túng thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Ki-tô. 

Cầu nguyện: Hát “Xin cho con biết lắng nghe.”  


