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BÀI ĐỌC I: Ed 18, 21-28 

"Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và 

được sống ư?" 

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, 

tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không 

phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính 

mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: "Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, 

chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư? 

Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người 

gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính 

nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. 

Các ngươi nói rằng: 'Đường lối của Chúa không chính trực'. Vậy hỡi nhà Israel, hãy 

nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các 

ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó 

phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó 

đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi 

tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết".  

 

ĐÁP CA: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 

Đáp: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3) 

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin 

Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. - Đáp. 

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa 

thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. - Đáp. 

3) Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong 

đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông. - Đáp. 

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi vì Chúa 

rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho 

khỏi mọi điều gian ác. - Đáp. 

 

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 11, 25a và 26 

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời". 

 

PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26 

"Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã". 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn 

các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe 
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dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. 

Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. 

Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ 

bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em 

đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với 

người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù 

ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan 

toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con 

sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"  

  

SỐNG YÊU THƯƠNG 

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ 

chẳng được vào Nước Trời… Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa.” (Mt 

5,20.22) 

Suy niệm: Lời Chúa đòi hỏi chúng ta sao mà cao thế? Sống công chính là điều không 

ai bàn cãi, nhưng tại sao lại phải “công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu”? 

Thưa, vì Thiên Chúa là “Tình Yêu”. Đạo của Chúa là đạo “yêu thương”. Chúa dạy 

chúng ta sống yêu thương, điều đó được tóm lại trong giới luật kép này là: yêu Chúa 

và yêu anh em. Các kinh sư và Pha-ri-sêu dạy chớ giết người. Chúa dạy giận ghét anh 

em mình cũng đáng bị luận phạt, vì chính sự giận ghét sẽ dẫn người ta tới chỗ phạm 

tội giết người. Vì thế, sống “công chính hơn” chính là thực thi lề luật với động lực là 

Tình yêu Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Đến ngày phán xét, Thiên Chúa chỉ hỏi chúng ta: Con có yêu mến Chúa và 

yêu mến anh em không? Tôi có thực hành điều đó chưa? Hay tôi chỉ “giữ đạo” qua 

những nghi thức luật lệ mang tính hình thức và cứng ngắc? Luật yêu thương của Chúa 

thật là kỳ diệu. Khi chúng ta yêu mến người anh em như Chúa yêu thương chúng ta, 

thì lúc đó, chúng ta đã yêu mến Chúa ngự trong mình anh em chúng ta rồi. “Mỗi lần 

các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các 

ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). 

 

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái cho người trong gia đình hoặc một việc để chia 

sẻ với một gia đình gặp khó khăn trong mùa Chay này. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con sống công chính và yêu thương. 

Xin Chúa giúp sức cho chúng con sống yêu thương mỗi ngày. Amen. 

 

* * Với lòng tri ân và yêu mến Thiên Chúa, chúng ta hãy ước ao trở nên những con 

người bị cho là dại khờ. Hãy cười tươi và hãy mạnh mẽ. (Thánh Ignatius Loyola) 
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