
 

 

Chúa Nhật VII thường niên 

               (19/02/2023) 

  

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM A  

  

Bài Ðọc I: Lv 

19,1-2. 17-18 

Lời Chúa trong sách Lê-vi. 

 1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói 

với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng 



: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, 

Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. 

17 “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, 

nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, 

như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi 

không được trả thù, không được oán hận những 

người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại 

như chính mình. Ta là Đức Chúa.”  

Đáp ca Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13 (Đ. c.8a) 

Xướng 1: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, 

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !2Chúc 

tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, 

chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

  

Đáp.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 

Xướng 2: Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, 

thương chữa lành các bệnh tật ngươi.4Cứu ngươi 

khỏi chôn vùi đáy huyệt, 

bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. 

Xướng 3: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, 

Người chậm giận và giàu tình thương.10Người không 



cứ tội ta mà xét xử, 

không trả báo ta xứng với lỗi lầm. 

Xướng 4: Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, 

tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.13Như 

người cha chạnh lòng thương con cái, 

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 

Bài Ðọc II: 1 Cr 3, 16-23 

Lời CHúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô 

Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

16 Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em 

là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên 

Chúa ngự trong anh em sao ? 17 Vậy ai phá huỷ Đền 

Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. 

Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ 

ấy, chính là anh em. 

18 Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai 

tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở 

nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. 19 Vì sự 

khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên 

Chúa, như có lời chép rằng : Chúa bắt được kẻ khôn 

ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 20 Lại có lời 



rằng : Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả : 

thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. 

21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất 

cả đều thuộc về anh em ; 22 dù là Phao-lô, hay A-pô-

lô, hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, 

hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh 

em, 
23

 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô 

lại thuộc về Thiên Chúa.  

Tung hô Tin Mừng 1 Ga 2,5 

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy, thì 

nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn 

hảo. Al-lê-lui-a. 

Bài Tin Mừng: Mt 5, 38-48 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 



 
38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : 

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng 

đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng 

chống cự 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. 42 Ai xin, 

thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì 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 của 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. 46 Vì 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 ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như 

Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” 

Suy niệm:  

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 02/2023) 

  

Ukraina và Nga là hai nước láng giềng, có nhiều 

điểm chung về phong tục, tôn giáo, đã từng hợp 

chung là một nước thời Liên Xô, thế mà nay rơi vào 

thảm trạng chiến tranh, huynh đệ tương tàn. Câu 

chuyện Ca-in giết em là A-ben trong sách Sáng Thế 

được tái hiện cách thật kinh hoàng. Con người có 

phẩm giá cao quý vì được tạo dựng giống hình ảnh 



Thiên Chúa, vì thế tất cả đều là anh em với nhau, và 

là con cùng một Cha trên trời (x. Mt 23,8-9). Vì thế, 

không có chuyện coi ai đó là kẻ thù, và nếu có ai bị 

coi là kẻ thù, thì Chúa dạy: “Còn Thầy, Thầy bảo 

anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người 

ngược đãi anh em” (Mt 5,43). Không chỉ đưa ra giáo 

huấn, nhưng Chúa còn làm chứng bằng việc hiến 

thân chịu chết trên thập giá là tha thứ cho cả những 

kẻ sỉ nhục và đóng đinh giết Chúa. “Trên thập giá, 

Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét” (Pl 2,16).  

Mời Bạn: “Lịch sử nhân loại là một lịch sử chiến 

tranh” (Mike Love). Có hận thù ghen ghét thì mới có 

chiến tranh. Nhiều người đang coi chiến tranh là 

chuyện bình thương, khi chấp nhận sống chung với 

cơn lũ quét của hận thù, tranh chấp. Bạn có bị cuốn 

vào dòng xoáy hận thù ấy không? Bạn có sẵn sàng 

tha thứ cho những người xúc phạm bạn không? Bạn 

hãy loại bỏ những tư tưởng, lời nói gây oán thù, bất 

hoà, chia rẽ trước khi chúng bùng nổ ra hành động.  

Sống Lời Chúa: Thực hành điều trong kinh 

“Thương người mười bốn mối”: “Tha kẻ dể ta, nhịn 

kẻ mất lòng ta”.  



Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hiến thân 

chịu chết để thứ tha tội lỗi chúng con. Xin cho chúng 

con cũng biết thành tâm tha thứ cho nhau. Amen. 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

  

 

  

 


