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Khi ấy, Chúa Giêsu phán 
cùng các môn đệ rằng: 
Các con hãy cẩn thận, 

đừng phô trương công đức trước 
mặt người ta để thiên hạ trông 
thấy, bằng không các con mất 
công phúc nơi Cha các con là 
Đấng ở trên trời. Vậy khi các 
con bố thí, thì đừng thổi loa 
báo trước, như bọn giả hình 
làm ở nơi hội đường và phố 
xá, để cho người ta ca tụng họ. 
Quả thật, Ta bảo các con, họ 
đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc 
tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí 
ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng 
cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta 
bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào 
phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng 
thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt 
mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã 
được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, 
để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí 
ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Cho không 
Có thể đây là chìa khóa để hiểu lời Đức Giêsu nói cùng các môn đệ. Cái logíc của Thiên 

Chúa không phải về kinh tế. Vì thế không có vấn tìm lãi cho việc đầu tư. Nếu những hành 
vi đặt ra chỉ để được gây chú ý như việc làm vẻ vang hay tưởng thưởng con người, thì 
việc đó không thể điểm tô năng hiệu cho không. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ không 
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trở thành những siêu nhân theo kiểu lòng nhân ái, nhưng trở nên những người công chính, 
những con người muốn trở nên giống Thiên Chúa. Chính trong Chúa, chúng ta được thực 
hiện, được sống và hoạt động. Những gì làm trong kín đáo không mong có sự đền đáp 
trở lại, làm chứng cho một cuộc hoán cải nội tâm : trở về từ một bản chất lầm lạc tới cái 
thiện mỹ ban đầu, phản ảnh đúng Người đã tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh Người. 
Khi Thiên Chúa làm cho thoát ra những điều làm trong kín đáo, Người chỉ chính thức hóa 
cái ao ước của chúng ta muốn trở nên thánh như Người là Đấng Thánh. Người vui mừng 
như một người Cha.

Chia sẻ
Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra 3 phương cách thiêng liêng ưu tiên trong Do thái giáo và 

được Kitô giáo lấy lại : bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Nhưng Đức Giêsu biết có những 
rũi ro nên Người nhấn mạnh nơi sự kín đáo để đưa chúng ta ra khỏi cái khoe khoang, và 
đưa những phương thức đó hướng về Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay chúng ta phải lựa chọn 
thực hành sự chia sẻ, một việc làm « bố thí » thực thụ và kín đáo, không làm như trường 
hợp cho một ai, ngay cả trước mặt Thiên Chúa.

Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin nghe lời con kêu lên Ngài trong ngày hôm nay
Hãy đến tỉnh thức tâm hồn con thường hay quên yêu mến
Xin cho con ao ước làm theo Thánh ý
Và làm cho con sẳn sàng để Thánh Ý Ngài được thực hiện trong con.

Ăn Chay
Việc ăn chay của chúng ta cũng cần kín đáo, được sống với những anh em khác mà trong 

đó ta không phải làm cho khác người nhưng kín đáo. Việc ăn chay liên quan đến thức ăn, 
và tất cả những gì “đi vào” trong ta qua các giác quan, cái nhìn và cái nghe. Chính chúng 
ta phải lựa chọn việc ăn chay mở lòng ta vào đời sống nội tâm mật thiết hơn với Thiên 
Chúa. Ăn chay cần hướng chúng ta về việc hoán cải một khi thái độ của mình không phù 
hợp với Thánh Ý của Thiên Chúa. Chia sẻ, cầu nguyện và ăn chay hôm nay hơn mọi ngày 
khác nhưng cũng còn được kêu gọi sống suốt trong mùa Chay.


