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Toà Giám Mục Nha Trang 

22, Trần Phú 

Nha Trang 

Lời giới thiệu 

          Linh mục Phêrô Mai Tính, tức là nhạc sĩ Mi Trầm, thuộc Giáo phận Nha Trang 
được nhiều tín hữu trong và ngoài nước biết tới nhờ các bản thánh ca trong sáng, bình dị, 
dễ hiểu (như bài “Xin Vâng”, “Xin giữ con”, “Đẹp thay”…); các bài thánh ca nầy được yêu 
thích, đi vào tâm tình đạo đức sâu lắng của nhiều người, từ các cụ già, đến các bậc trung 
niên, đến giới trẻ và ngay cả các cháu thiếu nhi; từ những người sống trong bậc hôn nhân 
gia đình, đến những người chọn ơn gọi trong đời sống thánh hiến hay bậc giáo sĩ. Có lẽ 
một trong những lý do đi vào lòng người của những bản thánh ca của nhạc sĩ Mi Trầm là 
vì nhạc sĩ đã tìm cảm hứng cho các sáng tác của mình từ nguồn “Lời Chúa”, một nguồn 
hết sức phong phú và là kho tàng vô tận. 

          Tại Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới về “Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của 
Giáo Hội”, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI có một câu nói bất hủ: “Lời Chúa không bao giờ 
già!”, có nghĩa là Lời Chúa luôn trẻ trung, sinh động, đầy sức sống, không những an ủi 
con người, mà còn là ánh sáng soi đường dẫn lối cho con người, là lương thực nuôi 
dưỡng con người: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng 
Thiên Chúa phán ra” (Matthêô 4, 4).  

          Chính vì lẽ đó,mà Hiến chế tín lý của Công Đồng Vaticanô II về “Lời Chúa” (Dei 
Verbum)  đã thực sự khai mở nguồn Lời Chúa cho đời sống và mọi sinh hoạt của Hội 
thánh: “Hội thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa và Mình Chúa 
Kitô để ban phát cho các tín hữu” (Dei Verbum số 21). Như vậy, Lời Chúa và Mình Chúa 
Kitô là lương thực trường sinh nuôi dưỡng đời sống chúng ta. 

          Linh  mục Mi Trầm tiếp tục nguồn cảm hứng từ Lời Chúa để cung cấp cho chúng ta 
tác phẩm “Lương thực trường sinh tập 1 và tập 2” bằng cách trình bày đoạn văn Lời 
Chúa mỗi ngày trong năm phụng vụ, vài suy niệm vắn, gọn; rút ra bài học cụ thể, nhắc 
nhở việc sống đạo và gợi ý cho đời sống cầu nguyện. 

          Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm “Lương thực trường sinh tập 1 và tập 2” của 
Linh mục Mi Trầm với quý độc giả. 

           Nha trang, ngày 30 tháng 7 năm 2010,  

             năm thánh của Giáo Hội Việt Nam. 

            + Giuse Võ Đức Minh 

       Giám mục Giáo phận Nha Trang. 

           Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh 

Hội Đồng Giám mục Việt Nam.   



 3

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH 

MỤC LỤC 
LỄ CHÚA BA NGÔI 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM A 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM B 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM C 
 LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, NĂM A 
 LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, NĂM B 
 LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, NĂM C 

LỄ THÁNH TÂM, NĂM A 

LỄ THÁNH TÂM, NĂM B 

LỄ THÁNH TÂM, NĂM C 

MÙA THƯỜNG NIÊN 

TUẦN X THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 10, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 10, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 10, NĂM C 

Thứ Hai tuần 10 Thường niên 

Thứ Ba tuần 10 Thường niên 

Thứ Tư tuần 10 Thường niên 

Thứ Năm tuần 10 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 10 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 10 Thường niên 

TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 11, NĂM A    

CHÚA NHẬT TUẦN 11, NĂM B         

CHÚA NHẬT TUẦN 11, NĂM C      

Thứ Hai tuần 11 Thường niên 

Thứ Ba tuần 11 Thường niên 

Thứ Tư tuần 11 Thường niên 

Thứ Năm tuần 11 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 11 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 11 Thường niên 



 

4
TUẦN XII THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 12, NĂM A   

CHÚA NHẬT TUẦN 12, NĂM B      

CHÚA NHẬT TUẦN 12, NĂM C  

Thứ Hai tuần 12 Thường niên 

Thứ Ba tuần 12 Thường niên 

Thứ Tư tuần 12 Thường niên 

Thứ Năm tuần 12 Thường niên 

Thứ  Sáu tuần 12 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 12 Thường niên 

TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 13, NĂM A    

CHÚA NHẬT TUẦN 13, NĂM B     

CHÚA NHẬT TUẦN 13, NĂM C    

Thứ Hai tuần 13 Thường niên 

Thứ Ba tuần 13 Thường niên 

Thứ Tư tuần 13 Thường niên 

Thứ Năm tuần 13 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 13 Thường niên 

Thứ  Bảy tuần 13 Thường niên 

TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 14, NĂM A   

CHÚA NHẬT TUẦN 14, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 14, NĂM C    

Thứ Hai tuần 14 Thường niên 

Thứ Ba tuần 14 Thường niên 

Thứ Tư tuần 14 Thường niên 

Thứ Năm tuần 14 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 14 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 14 Thường niên 

TUẦN XV THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 15, NĂM A    

CHÚA NHẬT TUẦN 15, NĂM B    

CHÚA NHẬT TUẦN 15, NĂM C     

Thứ Hai tuần 15 Thường niên 

Thứ Ba tuần 15 Thường niên 

Thứ Tư tuần 15 Thường niên 

Thứ Năm tuần 15 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 15 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 15 Thường niên 



 5

TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 16, NĂM A          

CHÚA NHẬT TUẦN 16, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 16, NĂM C 

Thứ Hai tuần 16 Thường niên 

Thứ Ba tuần 16 Thường niên 

Thứ Tư tuần 16 Thường niên 

Thứ Năm tuần 16 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 16 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 16 Thường niên 

TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 17, NĂM A   

CHÚA NHẬT TUẦN 17, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 17, NĂM C   

Thứ Hai tuần 17 Thường niên 

Thứ Ba tuần 17 Thường niên 

Thứ Tư tuần 17 Thường niên 

Thứ Năm tuần 17 Thường niên 

Thứ  Sáu, tuần 17 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 17 Thường niên 

TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 18, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 18, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 18, NĂM C 

Thứ Hai tuần 18 Thường niên 

Thứ Ba tuần 18 Thường niên 

Thứ Tư tuần 18 Thường niên 

Thứ Năm tuần 18 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 18 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 18 Thường niên 

TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 19, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 19, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 19, NĂM C

Thứ Hai tuần 19 Thường niên 

Thứ Ba tuần 19 Thường niên 

Thứ Tư tuần 19 Thường niên 

Thứ Năm tuần 19 Thường niên 



6
Thứ  Sáu tuần 19  Thường niên 

Thứ Bảy tuần 19 Thường niên 

TUẦN XX THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 20, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 20, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 20, NĂM C 

Thứ Hai tuần 20 Thường niên 

Thứ Ba tuần 20 Thường niên 

Thứ Tư tuần 20 Thường niên 

Thứ Năm tuần 20 Thường niên 

Thứ Sáu tuần 20 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 20 Thường niên 

TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 21, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 21, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 21, NĂM C 

Thứ  Hai tuần 21 Thường niên 

Thứ Ba tuần 21 Thường niên 

Thứ Tư tuần 21 Thường niên 

Thứ Năm tuần 21 Thường niên 

Thứ  Sáu tuần 21 Thường niên 

Thứ  Bảy tuần 21 Thường niên 

TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 22, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 22, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 22, NĂM C 

Thứ Hai tuần 22 Thường niên 

Thứ Ba tuần 22 Thường niên 

Thứ Tư tuần 22 Thường niên 

Thứ Năm tuần 22 Thường niên 

Thứ  Sáu tuần 22 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 22 Thường niên 

TUẦN XX III THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 23, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 23, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 23, NĂM C 

Thứ Hai tuần 23 Thường niên 

Thứ Ba tuần 23 Thường niên 

Thứ Tư tuần 23 Thường niên 



Thứ Năm tuần 23 Thường niên 

 7

Thứ Sáu tuần 23 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 23 Thường niên 

TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 24, NĂM A 

CHÚA NHẬT TUẦN 24, NĂM B 

CHÚA NHẬT TUẦN 24, NĂM C 

Thứ Hai tuần 24 Thường niên 

Thứ Ba tuần 24 Thường niên 
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Thứ Sáu tuần 26 Thường niên 

Thứ Bảy tuần 26 Thường niên 

TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN 
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Thứ Tư tuần 33 Thường niên 
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LỄ CHÚA BA NGÔI 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM A 

Ga 3, 16-18: Phải tin vào Chúa Giê-su 

Thiên Chúa ban “Người Con Một” vì yêu thương  

loài người. 

1. Lời Chúa:

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi 
phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế 
gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được 
cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án 
rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 

2. Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương nên đã ban “Người Con Một”: 

“Con Một” là con cưng, con được nuông chiều. Thiên Chúa đã ban điều quí nhất là Con 
của Ngài: Sự việc đó nói lên tình yêu cao cả Ngài dành cho con người. 

Thứ hai, Thiên Chúa yêu thương con người ngay trong đau khổ của họ: 

Con người không hiểu thấu tình Chúa yêu thương, vì khi gặp đau khổ, con người thường 
than trách Chúa. 

Tuy nhiên, đừng tưởng khi ta gặp hoạn nạn là Chúa không yêu thương. Ngài muốn thanh 
luyện chúng ta qua đau khổ. 

3. Bài học: Hãy hiểu tình yêu của Chúa và đáp trả bằng tình yêu.

4. Sống đạo: Ông Lê-măng Ru (Clément Roux) ca tụng đau khổ

Ông Clément Roux (Lê-măng Ru) thuộc tỉnh Grasse (Gơ-rát), đã bị những bệnh tật biến 
ông thành một khối điêu tàn, một mảnh giẻ, một người đau khổ. Ông đã viết trong nhật ký 
của ông những lời này: “Ngay từ lúc còn ít tuổi, tôi đã hiểu ý nghĩa sự đau khổ, nhất là tự 
nhiên mà hiểu. Mỗi khi tôi không thấy mình đau khổ, hoặc chỉ đau khổ qua loa, tôi cảm 
thấy một sự trống rỗng trong tâm hồn, và đi đâu tôi cũng phải mang theo. Những cái vui 
đều làm tôi khó chịu, những cái thú đều làm tôi nặng lòng. Bây giờ thì nhờ ơn Chúa tôi đã 
được thỏa mãn và hạnh phúc vì tôi chịu đau đớn và đền tội, không có thế tôi cảm thấy đời 
tôi không có nghĩa lý gì. Lạy Chúa, được đau khổ thật là một phần gia tài quí báu chừng 
nào cho một loài thụ sinh! Và tại sao Chúa lại đoái nhìn đến một vật thụ sinh hèn nhát, 
khốn nạn nhất này để nâng nó lên cao đến thế?” 

5. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, loài người chúng con dễ thất vọng khi gặp đau khổ. Xin thánh hóa cái 
nhìn để chúng con thấy rằng khi chúng con nghèo đói cũng chính là lúc Chúa nghèo đó; 
khi chúng con đau khổ cũng chính là lúc Chúa đau khổ, vì chúng con là hình ảnh của 
Ngài. Xin giúp chúng con luôn vững tin và hy vọng vì Chúa luôn ở gần chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM B 

Mt 28, 16-20: Sai đi Truyền giáo 

 

Rửa tội nhân danh Ba Ngôi 
1. Lời Chúa: 
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi 
thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các 
ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân 
trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày 
cho đến tận thế."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 
Thứ nhất, lệnh truyền giáo của Chúa Giê-su: 
“Chúa Giê-su nói: Vậy anh em hãy đi” (c 19) 
Ý nói việc rao giảng là do Chúa sai đi, hoặc do bề trên thay mặt Chúa sai đi. 
Ý cũng muốn nói là ta không nên tự do vượt quyền hạn của mình để làm theo ý mình. 
Thứ hai, rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi: 
(Theo cha Nôbertô Nguyễn văn Khanh) 
Khi chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi thì chúng ta được liên kết với Thiên Chúa Ba 
Ngôi, được trở thành sở hữu của Chúa Ba Ngôi. 
Chúng ta cũng trở nên con của Chúa Cha, anh em của Chúa Giê-su nhờ sự hiện diện của Thánh 
Thần tình yêu. 
3. Bài học: Hãy luôn sống trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. 
4. Sống đạo: Ơn cứu rỗi 
Quả thật là cho đến nay, hơn phân nửa nhân loại vẫn còn chưa biết đạo thánh Chúa và chúng ta 
cũng không thể coi họ như những người sẽ phải trầm luân hay bất hạnh vĩnh viễn ở đời sau. 
Trong những số báo trước, tôi cũng đã có dịp nói đến những trường hợp này, nay cũng xin được 
trình bầy quan điểm của Hội Thánh về những người trong tình trạng không nhận biết Thiên Chúa. 
Sách Giáo Lý Công Giáo và Công đồng Vatican II trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân đã xác 
định: 
“Những ai biết rằng Giáo Hội Công Giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô, như 
phương tiện cứu rỗi cần thiết, mà vẫn không muốn gia nhập hoặc không muốn kiên trì sống trong 
Giáo Hội này thì không thể được cứu rỗi.”  (LG 14) 
Tuy nhiên, có những người không vì lỗi mình mà không biết Đức Kitô và Hội Thánh của Người, 
những người này cũng đáng được hưởng lòng thương xót của Chúa. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn 
Dân số 16 đã viết: 
“Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng 
nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý 
Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. 
 Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống 
đời chính trực, thì Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi.” 
Chúng ta cũng phải giả thiết họ sẽ khao khát lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, nếu họ biết đến sự cần 
thiết của bí tích này. 
Với những giáo huấn như trên của Hội Thánh, anh cũng thấy rằng những người trong cuộc sống 
này, nếu vì hoàn cảnh mà không biết Chúa và Hội Thánh Người mà họ sống lương tâm ngay 
chính thì họ vẫn được hưởng lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa để được cứu độ. Tuy nhiên, 
nói thế không có nghĩa là “Người ngoại họ cứ sống phây phây không cần phải trở lại để theo Chúa 
rồi cũng được cứu rỗi” như có người đã  nêu lên. Hội Thánh có bổn phận và có quyền thiêng thánh 
rao giảng Tin Mừng cho mọi người để đem đến cho con người những phương thế hữu hiệu để đạt 
tới ơn cứu rỗi. (Theo một tác giả) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con cố gắng rao giảng theo phương cách riêng, hoàn cảnh riêng 
của mỗi người với mục đích giúp nhiều người biết Chúa và sống tốt lời Chúa. Xin cho họ nhận ra 
Thiên Chúa là Cha nhân từ và cuộc đời nầy mau qua chóng hết. Amen. 
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM C 

Ga 16, 12-15: Chúa Giê-su sai Chúa Thánh Thần đến 

 

Chúa Thánh Thần là đấng bảo vệ 

1. Lời Chúa: 

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu 
nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ 
không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan 
báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy 
những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì 
thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.  

2. Suy niệm: 

(Theo Achille Degeest) 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Thánh Thần bảo vệ Chúa Giê-su trong lòng các tín hữu: 

Có 2 điều giúp chúng ta hiểu vấn đề. 

Một, Chúa Thánh Thần dẫn đưa các tín hữu đến với Chúa Giê-su, đấng là sự thật: “Khi nào 
Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật hoàn toàn” (c 13) 

Hai, Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu vững tin và gắn bó với Chúa Giê-su. 

Thứ hai, Chúa Thánh Thần bảo vệ các tín hữu trước mặt thế gian:  

Ngài cảnh giác các tín hữu đừng tin lời của các tiến sĩ giả trong thế gian vì họ “vừa làm 
mờ trí khôn, vừa làm khô con tim của con cái Chúa.” 

Ngài giúp các tín hữu vâng nghe tiếng Chúa Giê-su và xa lánh những nền thần học giả 
mạo. 

3. Bài học: Hãy luôn xin ơn bảo vệ của Chúa Thánh Thần. 

4. Sống đạo: Chúa Thánh Thần tác động người nghe 

Ông Rô-dơ (Fred Rogers) không chỉ là tác giả của loạt chương trình truyền hình (Mr. 
Rogers’ Neighborhood) dành cho trẻ em, ông còn là một thừa tác viên được phong chức. 

Khi còn là một chủng sinh, Rogers có thói quen đến nhiều nhà thờ khác nhau để nghe 
nhiều cách giảng. Một Chúa Nhật nọ, ông đã chịu đựng “một bài giảng được nhào nặn 
cách tồi tệ nhất mà tôi đã từng nghe trong đời tôi.” Nhưng sau đó, Rogers đã nhận ra là 
người bạn cùng đến nhà thờ với ông đã rơi lệ. Cô ta cảm nghiệm về bài giảng ấy một 
cách hoàn toàn ngược lại với ông. Cô ta đã gặp được đúng điều mà cô ta cần hôm ấy. 

Ông Rogers chia sẻ: “Lúc ấy, tôi nhận thức được rằng khoảng không gian giữa người 
đang cố gắng hết sức mình để cống hiến và người đang cần được giúp đỡ là một không 
gian thánh – không gian của Chúa Thánh Linh. Chính Chúa Thánh Linh đã biến đổi bài 
giảng dở đó thành tuyệt vời cho cô ta và – như đã xảy ra – cho cả tôi nữa.” 

Đôi khi, những bối cảnh nhìn hoặc nghe khác nhau có thể làm cho ta có những phán đoán 
khác nhau. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng con luôn cầu xin ơn 
soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin giúp chúng con biết chấp nhận sự soi sáng và hướng 
dẫn của Chúa Thánh Thần để chúng con luôn hành động tốt. Amen. 
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 LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, NĂM A 

Ga 6, 51-59: Bí tích Thánh Thể 

 

Ba hiệu quả của việc rước lễ 

1. Lời Chúa: 

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh 
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho 
chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu 
các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai 
ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày 
sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, 
thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai 
tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như 
vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã 
chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." 
59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.  

2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nói đến Thánh Thể. Vậy, chúng ta bàn đến 3 hiệu quả của việc Rước 
lễ. 

Hiệu quả thứ nhất là được sống lại và được sống đời đời: 

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống đời đời.” (c 54) 

“Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (c 54) 
Hiệu quả thứ hai là được kết hiệp với Chúa và với anh em: 

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.” (c 56) 
Lời thánh Phao-lô: “Tôi sống, không còn là tôi sống, nhưng chính Chúa sống trong tôi.” 

Đây là ý nghĩa một bài hát: “Chúa sống trong tôi, đi bằng đôi chân tôi.” 

Hiệu quả thứ ba là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa: 

“Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”  

(c 57) 
Chúa Giê-su dâng hiến trọn đời mình cho Chúa Cha thì Chúa Giê-su cũng mong muốn 
chúng ta dâng hiến đời mình cho Ngài. 

3. Bài học: Hãy siêng năng rước lễ để Chúa thánh hóa đời ta. 

4. Sống đạo: Rước lễ 

Tướng La-mô-ri-xi-e (Lamoricière) có cô con gái năng đi rước lễ. Ông can: Con không nên 
rước lễ nhiều.  

Thưa cha, được vì cha sở dạy như vậy. 

Ông tướng dẫn con tới cha sở rồi đưa ra nhiều lý lẽ khuyên không nên rước Chúa nhiều. 
Cha sở trả lời: Không ai xứng đáng rước Chúa, nhưng ta cần Chúa nên ta phải luôn rước 
lễ để ơn Chúa gúp ta tập các nhân đức. 

Ông tướng phục lý và từ đó về sau, ông năng đi rước lễ. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là sức mạnh đời con. Xin cho con rước Chúa mỗi ngày để Chúa 
luôn ngự trong tâm hồn con, thêm sức mạnh giúp con tránh dữ làm lành. Amen. 
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 LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, NĂM B 

Mc 14, 12-16.22-26: Bữa tiệc Vượt qua 

 

Bữa tiệc Vượt qua 

1. Lời Chúa: 

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ 
thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "13 
Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò 
nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa 
với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở 
đâu?15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn 
sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta."16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các 
ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 

22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các 
ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời 
tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: "Đây là 
máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ 
Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong 
Nước Thiên Chúa." 

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. 

2. Suy niệm: 

(Theo cha Nôbertô Nguyễn văn Khanh) 
Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến 2 vấn đề. 

Thứ nhất, đặc điểm lễ Vượt qua của người Do Thái là con chiên vượt qua: 

Ngày xưa, trước khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái theo chỉ thị của Môi-sen, đã giết con 
chiên vượt qua trong mỗi gia đình. Thịt chiên được nướng lên để ăn, còn máu chiên thì 
bôi lên cửa. Đêm hôm ấy, thiên thần Chúa được sai xuống sát phạt các con đầu lòng của 
dân Ai Cập và cứ theo dấu máu mà bỏ qua các gia đình con cái Is-ra-en. Từ đó, máu 
chiên vượt qua mang ý nghĩa giải phóng đối với dân Is-ra-en. 

Thứ hai, Chúa Giê-su là chiên vượt qua: 

Bí tích Thánh Thể là lễ vượt qua, trong đó, chính Chúa Giê-su là con chiên vượt qua. 

Trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su trao ban Mình Máu Người làm lương thực cho 
chúng ta. 

Chính Máu thánh Chúa Giê-su giải phóng chúng ta khỏi án phạt do tội chúng ta gây nên: 
“Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (c 24) 

3. Bài học: Hãy dọn tâm hồn để tham dự Thánh lễ thật sốt sắng. 

4. Sống đạo: Thánh lễ vô giá 

Một Chúa Nhật nọ, trời mưa rét lạnh lẽo, ông Mau-dô-ni (Mauzoni, 1785- 1873) một thi sĩ 
trứ danh nước Ý, đứng lên từ giã các bạn để đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Các bạn 
khuyên ông: “Trời mưa lạnh, nhà thờ lại xa, thôi để Chúa Nhật tới…” Thi sĩ Mauzoni duyên 
dáng đáp: “Trong các bạn, nếu có ai mất 1000 lia (lires là đồng tiền Ý), chắc không chịu 
ngồi đợi cho đến khi trời ấm áp mới đi tìm. Nhưng 1000 lires là gì sánh với một Thánh Lễ!” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con hiểu giá trị của Thánh lễ là vô giá, để mỗi lần tham 
dự Thánh lễ, chúng con tích cực đi sớm về trễ, tích cực thưa kinh hát lễ sốt sắng. Amen. 
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LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, NĂM C 

Lc 9, 11-17: Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều 

 

Rước Lễ 
1. Lời Chúa: 

11 Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước 
Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy 
cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức 
ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng."13 Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy 
cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi 
chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."14 Quả thật có tới chừng năm 
ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm 
khoảng năm mươi người một."15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi 
xuống.16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, 
dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.17 Mọi 
người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 
mười hai thúng.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay ám chỉ phép Thánh Thể và việc rước lễ. Chúng ta cùng bàn về vấn đề 
nầy qua 2 điểm. 
Thứ nhất, ai rước Chúa vào lòng thì Chúa làm cho họ nên tốt: 
Ông Ác-si-mét (Archimède) nói “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên.” 
Người công giáo nói: “Hãy giúp tôi có Chúa, tôi sẽ vượt thắng tất cả.” Khi rước lễ, ta nhận 
Chúa làm vua đời mình. Ngài sẽ ban sức mạnh để chúng ta tránh dữ làm lành. 
Thứ hai, các lợi ích do việc rước lễ đem lại: 
Chúa Giê-su nói với thánh Mác-ga-ri-ta: “Con hãy rước lễ mỗi khi được phép.” Ngài nói thế 
vì Ngài biết việc rước lễ đem lại nhiều lợi ích. 
Kinh nghiệm một Linh Mục người Ý sau 40 năm sinh hoạt Thanh niên đã khuyên: Sinh 
hoạt các thứ không hiệu quả bằng giúp họ tiếp xúc với Thánh Thể. 
Mẹ Têrêxa Calcutta thêm giờ viếng Thánh Thể cho các nữ tu vì càng thêm giờ viếng 
Chúa, hoạt động càng hiệu quả. 
3. Bài học: Hãy chạy đến múc nguồn suối sức mạnh nơi phép Thánh Thể. 
4. Sống đạo: Việc rước lễ và Sạc đờ Phu-cô (Charles de Foucauld) 
Charles de Foucauld đến cha Huy-vờ-lanh (Huvelin) tại Paris: ”Thưa cha, con không có 
đức tin. Con đến xin cha dạy con.” 
Quì xuống xưng tội đi 
Con đến, nhưng đâu có ý xưng tội 
Thì cứ xưng đi 
Chàng thanh niên xưng tội.  
Anh chưa ăn uống. Hãy rước lễ đi. 
Đó là lần rước lễ thứ hai và từ đó, chàng hy sinh cuộc đời trong sa mạc Sa-ha-ra với tư 
cách là Linh Mục. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, việc rước Chúa có sức cảm hóa, như chúng con thấy trong trường hợp 
của chàng sĩ quan Sạc đờ Phu-cô. Xin Chúa giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn trong sạch 
xứng đáng rước Chúa để Ngài luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con. Amen. 
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LỄ THÁNH TÂM, NĂM A 

Mt 11, 25-30: Mạc khải 

 

Ách Chúa êm ái 

1. Lời Chúa: 

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen 
Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại 
mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng 
như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi 
bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu 
và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và 
gánh tôi nhẹ nhàng."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ách Chúa giao phó bao giờ cũng nặng:  

Chúng ta trọn đời giữ 10 điều răn không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, trong cuộc sống, con 
người sống với nhau luôn có những xung khắc. Bệnh tật cũng là đau khổ đối với con  người. 

Thứ hai, phương cách làm cho gánh nặng thành nhẹ: 

Nếu ta yêu mến thì mọi gánh nặng đều trở nên nhẹ. 

Nếu ta hiểu theo nghĩa tích cực “Thuốc đắng đả tật” thì sẽ thấy đau khổ là nhẹ. 

Nếu ta hiểu rằng đau khổ có giá trị luyện tập, đền tội thì ta sẽ thấy đau khổ không có gì 
đáng sợ mà lại là điều có ích. 

3. Bài học: Hãy chấp nhận đau khổ vì đó là đường đưa đến vinh quang. 

4. Sống đạo: Dâng đau khổ 

Một lần nọ, chị coi nhà liệt khuyên Tê-rê-xa mỗi ngày nên đi bách bộ ngoài vườn 15 phút. 
Ngài coi lời khuyên đó như một mệnh lệnh. Bữa kia vào lúc quá trưa, một chị trông ngài 
bước đi khó khăn quá, mới thương hại bảo rằng:   

Chị về nằm nghỉ có lẽ lợi hơn đi bách bộ, đi như thế chỉ thêm mệt.   

Ngài thưa lại:    

Vâng, chính thế! Nhưng chị có biết em lấy sức gì để đi được như thế chăng? Em đi để 
làm ích cho một vị truyền giáo, với ý nghĩ: Ở cõi xa xăm kia, có vị truyền giáo dường như 
đã kiệt sức vì mãi miết theo đuổi công cuộc mở mang Nước Chúa. Em muốn dâng lên 
Chúa những bước đi mệt nhọc này để vị tông đồ ấy đỡ mệt nhọc.   

(Tê-rê-xa, Chuyện Một tâm hồn) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, trong cuộc sống, có nhiều loại đau khổ. Xin Chúa giúp chúng con đừng 
chịu đau khổ một cách vô ích, hoặc phàn nàn trách Chúa, trách người khi gặp đau khổ. 
Xin giúp chúng con biết vui lòng chịu đau khổ và dâng đau khổ để cầu xin ơn thánh hóa, 
ơn trở lại cho nhiều người. Amen. 
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LỄ THÁNH TÂM, NĂM B 

Ga 19, 31-37: Chúa Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu 

 

Ba chi tiết về cái chết của Chúa Giê-su 

1. Lời Chúa: 

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày 
sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống 
chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người 
thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và 
thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo 
đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này 
đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để 
cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: 
Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ 
sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.  

2. Suy niệm: 

(Theo cha Nôbertô Nguyễn văn Khanh) 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 chi tiết. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su không bị đập dập ống chân: “Thấy Người đã chết, họ không đánh 
dập ống chân Người” (c 33): 

Theo sách Xuất hành (12, 14) người Do Thái, khi ăn chiên vượt qua, không được đập bể 
xương. 

Chúa Giê-su là chiên vượt qua đích thực sẽ cứu loài người khỏi án phạt của Thiên Chúa. 

Thứ hai, Chúa Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn 
Người” (c 34) 

Theo tiên tri Gia-ca-ri-a mà sách Khải huyền nhắc lại  (Kh 1, 7) thì vào thời cánh chung, 
mọi người sẽ thấy một người tôi tớ bị lưỡi đòng đâm thâu. Người tôi tớ ấy mang ơn cứu 
độ cho nhân loại. 

Theo thánh Gio-an, điều Gia-ca-ri-a tiên báo, nay đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su. 

Thứ ba, máu và nước chảy ra: “Một người lính lấy giáo   đâm vào cạnh sườn Người. Tức 
thì máu cùng nước chảy ra” (c 34) 

Nước tượng trưng cho ơn Chúa Thánh Thần. Máu tượng trưng cho sự sống đời đời. 

Cái chết của Chúa Giê-su là nguồn mạch chuyển thông ơn Chúa Thánh Thần và sự sống 
đời đời cho những ai tin vào Ngài. 

3. Bài học: Hãy luôn cảm tạ tình thương của Chúa. 

4. Sống đạo: Khăn liệm xác Chúa Giê-su ở Tô-ri-nô, nước Ý. 

VietCatholic News (21 Nov 2009)  
Rome (Reuters) - Một học giả của Tòa thánh Vatican cho biết đã giải mã được “chứng từ” 
in trên Khăn liệm Tô-ri-nô, còn gọi là Khăn liệm Thánh. Đó là một tấm vải được người theo 
Kitô giáo tôn kính và nhiều người cho rằng trên đó có hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh. 

Tiến sĩ Bác-ba-ra (Barbara Frale) một nhà nghiên cứu tại viện lưu trữ tài liệu mật của Tòa 
thánh, cho biết: “Tôi thiết tưởng là tôi đã tìm thấy cách đọc được giấy chứng chôn cất của 
Giêsu người Nazareth, hay là Giêsu thuộc xứ Nazareth.” Theo lời bà, bà đã tái tạo được  
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nó từ những đoạn chữ viết bằng tiếng Hy lạp, Do thái và La-tinh in trên khăn liệm có hình 
ảnh một người bị đóng đinh. 

Tấm khăn liệm (dài 4m 4, rộng 1m 2) hiện lưu giữ tại một nhà nguyện trong Nhà thờ chính 
tòa Tô-ri-nô và sẽ được đem trưng bầy vào mùa xuân năm tới, đã bị một số nhà học giả 
coi là chuyện giả mạo của thời Trung cổ. Năm 1988 một thử nghiệm dùng các-bon 
(carbon) để xác lập niên đại trên một mảnh lấy từ khăn liệm cho biết thời đại của khăn là 
vào Thời Trung cổ, nhưng thử nghiệm gần đây hơn cho biết khăn xuất phát từ Jerusalem 
và có trước thế kỷ thứ 8.  

Giáo hội Công giáo không hề công nhận Khăn liệm Tô-ri-nô là chính xác hay bác bỏ. Đức 
giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cho trưng bầy khăn trước công chúng vào những năm 
1998 và 2000. Ngài nói: “Khăn liệm là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa cũng đồng thời 
của tội lỗi con người. Hình ảnh để lại trên khăn là thân xác bị hành hạ của Đấng bị Đóng 
đinh, chứng tỏ khả năng ghê gớm của con người có thể gây đau thương và chết chóc cho 
một người đồng loại, cũng còn như một biểu tượng về nỗi khổ đau của người vô tội trong 
mỗi thời đại.” 

Đức giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI sẽ đến cầu nguyện trước Khăn liệm được trưng bầy lần 
nữa vào mùa xuân năm tới tại Tô-ri-nô. (Phụng Nghi)  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Ngài đã chịu chết để chúng con được sống đời đời. Xin 
giúp chúng con luôn sống tốt để đáp đền tình thương của Ngài. Amen. 
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LỄ THÁNH TÂM, NĂM C 

Lc 15, 3-7: Dụ ngôn con chiên bị mất 

 

Nhớ ơn 

1. Lời Chúa: 

3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín 
mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được 
rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: 
"Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi 
nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám 
hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su xuống thế cứu chuộc để ta khỏi hỏa ngục vô cùng đau khổ: 

Làm sao ta biết hoả ngục đau khổ? Thưa ta cứ nhìn Chúa chết thảm thương trên thánh 
giá thì đủ biết Chúa không muốn ta sa hỏa ngục. 

Thứ hai, hình như con người ít nhớ đến ơn Chúa cứu chuộc: 

Có người lạ chở kẻ bị tai nạn xe đến nhà thương. Sau khi ổn định, người nhà đi tìm hỏi 
người đã chở con của họ để cám ơn... 

Chúa Giê-su chết để cứu ta khỏi trầm luân hỏa ngục đời đời, nhưng hình như chúng ta 
quên ơn Ngài cứu chuộc: “Chúa đã yêu thương loài người quá bội mà loài người vô tình tệ 
bạc.” (Sách Kinh) 

3. Bài học: Hãy hết lòng cám ơn Chúa. 

4. Sống đạo: Sợ ngày phán xét 

Thánh Xy-pri-a-nô, giám mục thành Các-ta (Carthage) bị quan thủ trấn Ga-lê-ri-ô bắt xử tử 
vì Đạo: Ngài bị kết án chặt đầu. Nghe vậy, thánh nhân sung sướng cất lời tạ ơn Chúa. 

Nhưng khi ra pháp trường và sắp bị chặt đầu, thánh Xyprianô lại run sợ quá chừng, hai 
tay ôm mặt lại và than lên: “Khốn cho tôi vì tôi sắp phải ra trước Toà Chúa phán xét! ” 

Thánh nhân sốt sắng cầu nguyện. Sau đó, ngài mới cảm thấy đủ sức mạnh mà chịu tử 
đạo.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa hôm nay cho thấy mọi người trên trời dưới đất đều vui mừng vì 
một người ăn năn trở lại, nghĩa là người ấy sẽ không sa hỏa ngục. Xin Chúa giúp chúng 
con thấy hỏa ngục là điều đáng sợ để thực tình sống tốt lời Chúa khi còn ở trần gian. 
Amen. 
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TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 10, NĂM A 

Mt 9, 9-13: Chúa Giê-su kêu gọi Mát-thêu 

 

Chúa Giê-su ăn uống với người tội lỗi 
1. Lời Chúa: 
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang 
ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người. 
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, 
cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ 
Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe 
thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 
Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không 
đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, người biệt phái không đồng ý với Chúa Giê-su khi Ngài ngồi ăn với những người tội 
lỗi: 
“Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” (c 11) 
Người biệt phái và các kinh sư tự cho họ là người đạo đức nên  không gần gủi hoặc ăn uống 
với người tội lỗi. 
Trái lại, Chúa Giê-su không cho họ là đạo đức nên họ thường bị Ngài khiển trách nặng lời về 
tội giả hình. 
Thứ hai, ta có nên ăn uống với người tội lỗi như Chúa Giê-su không? 
Nên vì chúng ta không có quyền khinh dể bất cứ ai. 
Tuy nhiên, chúng ta phải hạn chế vì chúng ta yếu đuối, dễ bị lôi kéo nên khó đứng vững khi 
giao tiếp với người tội lỗi. 
3. Bài học: Hãy sống hòa đồng, nhưng đừng hòa tan. 
4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây biết tội của người  xưng tội. 
Trong tòa giải tội, khi cha khuyên bảo, có lúc cha van lơn người có tội, có lúc cha ngăm đe, có 
lần cha khóc lóc. Khi người có tội không vâng lời cha, Chúa ra tay làm phép lạ khiến nó phải 
khuất phục mà trở lại xưng tội với cha.  
Ngày kia, có một người cứng lòng lắm, cha Gio-an khuyên mãi chẳng được, cha không biết 
làm cách nào nữa, bất ngờ cha thấy người ấy tìm cha với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khóc 
lóc xin vâng lời cha mọi điều. Cha hỏi sao thay đổi mau thế? Người ấy thưa: 
Thưa cha, con vừa xem thấy hào quang sáng láng trên đầu cha, con tin thật cha là đấng 
thánh và lời của cha là lời của Chúa nên con phải vâng lời. 
Ơn thứ hai là cha Gio-an được Chúa ban cho ơn đặc biệt, thấy được mọi sự kín đáo trong linh 
hồn người ta. Ai lo lắng bối rối, mắc tội lỗi gì, có tính hư nết xấu nào thì cha biết hết. Nhiều 
người vừa đến cùng cha, chưa kịp nói điều gì, chưa kịp kể tội của mình, cha đã nói ngay việc 
họ làm, tội họ phạm và dạy họ cách xa lánh tội để được bằng an, khỏi lo lắng bối rối. Thấy vậy 
họ ngạc nhiên sợ hãi, vì Chúa đã tỏ mọi sự trong linh hồn họ cho cha biết, nên họ vâng lời cha 
dạy không dám sai sót. 
Ma quỷ hay cám dỗ người đi xưng tội, khi thấy ai chống trả sự cám dỗ quyết tâm đi xưng tội 
thì nó xui người ta giấu tội. Cha Gio-an biết những người giấu tội, khi họ xưng xong, cha bảo: 
Con xưng chưa hết, con còn giấu tội nọ, tội kia, phạm lúc nào, mấy lần.  (M. Cardo, Thánh 
Gio-an Vi-an-nây). 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn yêu thương và xử tốt với những người tội lỗi. Cha thánh Gio-an 
Vi-an-nây cũng rất thông cảm với họ. Xin Chúa giúp chúng con tôn trọng những người tội lỗi, 
nhưng đừng để chúng con lây nhiễm tính hư nết xấu của họ. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 10, NĂM B 

Mc 3, 20-35: Thân nhân Chúa Giê-su 

 

Chia rẽ 
1. Lời Chúa: 
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống 
được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 
22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và 
Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 
24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào 
tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà 
chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một 
người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch 
nhà nó. 
28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm 
thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì 
chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."   
31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi 
chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài 
kia đang tìm Thầy! "33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "34 Rồi Người rảo mắt 
nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn 
của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." 
2.  Suy niệm: 
Đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, bất lợi do chia rẽ: 
Chia rẽ sẽ yếu dần: ”Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững” (c 25) 
Chia rẽ sẽ dễ thất bại. 
Thứ hai, hiệu quả của đoàn kết: 
Đoàn kết thì thêm mạnh. 
Đoàn kết thì dễ thành công. 
3.  Bài học: Hãy sống đoàn kết một lòng, một ý. 
4.  Sống đạo: Cha Gio-an Vi-an-nây một lòng một ý với ông thôn trưởng  
Cha Gio-an dùng sự cầu nguyện, ăn chay, hãm mình và giảng dạy ở nơi công cộng, khuyên bảo 
riêng để dẹp những thói xấu ấy. Ông thôn trưởng cũng dùng chức quyền của mình mà giúp cha 
hết sức. Ông ra lệnh cấm những đoàn ca nhạc đến làng, đe dọa phạt tiền những người say rượu, 
bắt nhốt những người đánh nhau, cãi nhau. Vì dân làng vừa nể vừa sợ thôn trưởng nên đa số 
vâng lời, chỉ một số ít người không xem lời ông ấy ra gì. 
Làng Ars có thông lệ đến ngày lễ bổn mạng, họ mở hội, tiệc tùng, ca nhạc, khiêu vũ suốt bảy tám 
ngày. Người ở những làng chung quanh cũng đến xem, đến chơi ở đấy. Năm đó, cha Gio-an bàn 
với thôn trưởng bỏ thông lệ ấy đi vì chẳng ích lợi gì mà sinh nhiều tội lỗi, nhưng những người khô 
đạo và ham chơi không chịu. Bọn họ kéo nhau lên chính quyền cấp huyện và tỉnh xin phép cho 
được mở ngày hội như mọi năm. Chính quyền cấp huyện cho phép, họ đem giấy phép 
về trình cho ông trưởng thôn, ông ấy nói: 
Chính quyền cấp huyện là cấp trên cho phép mở hội thì tôi phải chịu, nhưng các anh không lấy 
lệnh cấp trên mà dọa tôi được mãi đâu, có ngày tôi sẽ trị các anh, các anh không nể tôi, tôi sẽ 
không nể các anh, từ rầy về sau, tôi không làm ngơ lầm lỗi của các anh như trước đâu. 
Những người khô khan, ham chơi vẫn quyết mở hội như mọi năm, nhưng nhiều người biết trưởng 
thôn đã cấm, nay nghe lời ông ấy ngăm đe thì sợ; một phần vì nghe lời cha xứ giảng giải, can gián 
nên họ ở nhà và bắt vợ con không được đi hội.  
Những người đàn ông và đàn bà đã vào hai hội Đền Tạ và Mai Khôi cũng đồng lòng ở nhà không 
đi hội. Ngày hội làng Ars năm ấy tẻ nhạt, chẳng được đông vui như mọi năm, đến năm sau thì bỏ 
hẳn.  (M. Cardo, Thánh Gio-an Vi-an-nây) 
5.  Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con phải đoàn kết để tạo sức mạnh. Xin giúp chúng con biết 
liên kết với nhau để làm việc tốt, mọi ngày, mọi nơi. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 10, NĂM C 

Lc 7, 11-17: Chúa Giê-su cho con trai bà góa sống lại 

 

Chúa Giê-su nâng cao thân phận phụ nữ 

1. Lời Chúa: 

11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông 
cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một 
người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một 
đám đông trong thành cùng đi với bà.13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: 
"Bà đừng khóc nữa! "14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. 
Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! "15 Người chết liền ngồi 
lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh 
Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã 
viếng thăm dân Người".17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và 
vùng lân cận.      

2. Suy niệm: 

Câu 15 trong đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su là Thiên Chúa toàn năng: 

“Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói” (c 15). Ý nói Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Ngài 
làm được mọi sự, ngay cả việc cho người chết sống lại. 

Thứ hai, Chúa Giê-su trao người con cho bà mẹ là một hành vi cách mạng: 

“Và Đức Giê-su trao người thanh niên cho bà mẹ” (c 15) 

Xưa, người ta coi thường thân phận phụ nữ. Thánh Kinh có kiểu nói “Không kể đàn bà 
con trẻ.” Qua hành vi trao con cho mẹ, Chúa Giê-su muốn nâng cao thân phận người đàn 
bà: Đó là một hành vi nguy hiểm cho Ngài, vì đi ngược với truyền thống Do Thái. 

3. Bài học: Hãy sống bình đẳng và cổ võ quyền bình đẳng. 

4. Sống đạo: Hãy đọc kinh Lạy Cha cầu cho bố 

Người vợ tốt trong câu chuyện sau đây đã làm cho gia đình nên tốt. Do đó, ta phải tôn 
trọng phụ nữ. 

Bà nọ có một ông chồng mê rượu. Suốt ngày, ông ta không làm gì cả mà cứ nhậu. Khi 
say, ông thường đánh đập vợ con mình. Có khi, bà vợ phải đem giấu những đứa con ở 
nhà hàng xóm. Bà khuyên hoài nhưng không được, cứ chứng nào tật nấy. Cả nhà ai cũng 
buồn và thất vọng. 

Một tối nọ, ông về muộn hơn thường lệ. Khi bước tới cửa nhà, ông nghe tiếng nói chuyện 
trong nhà. Ông lắng nghe trộm xem ai muốn nói xấu mình thì toi mạng. Lúc đó, bà vợ nói 
với các con mình sau khi họ đọc kinh tối chung với nhau: “Chúng ta hãy đọc thêm một 
kinh Lạy Cha cho bố tốt lành của chúng con.” Người chồng nghe được những lời đó, lòng 
đầy xúc động. Từ đó, ông ta suy nghĩ lại và thay đổi cuộc sống không còn nhậu nhẹt nữa, 
siêng năng làm ăn, yêu thương vợ con của mình nhiều hơn. 

Qua câu chuyện, chúng ta thấy người phụ nữ luôn có những nét đẹp rất đáng kính trọng. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa nâng cao địa vị người phụ nữ là điều hợp lý, hợp tình. Xin cho 
những người mẹ luôn sống xứng đáng, biết lo cho chồng con phần xác phần hồn. Xin cho 
các mẹ luôn là điểm tựa, là niềm an ủi cho cả gia đình. Amen. 
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Thứ Hai tuần 10 Thường niên 

Mt 5, 1-12: Hiến chương Nước Trời 

Chúa Giê-su lên núi  
1. Lời Chúa: 
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở 
miệng dạy họ rằng: 
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 
vì Nước Trời là của họ. 
4 Phúc thay ai hiền lành, 
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5 Phúc thay ai sầu khổ, 
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7 Phúc thay ai xót thương người, 
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 
vì Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại 
và vu khống đủ điều xấu xa. 
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, 
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. 
2.  Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su được xem như Môi-sen mới: 
Khi so sánh với ông Môi-sen, thánh Mát-thêu diễn tả Chúa Giê-su như một Môi-sen mới. Môi-sen 
trong Cựu Ước lên núi Si-nai lãnh 10 điều răn, rồi truyền lại cho dân với tư cách là đại diện dân. 
Chúa Giê-su trong Tân Ước lên núi với tư cách là một vị thầy và Ngài đã công bố hiến chương 
Nước Trời. 
Thứ hai, ý nghĩa việc Chúa Giê-su lên núi: 
Đức Giê-su leo lên một ngọn núi cao và giảng (c 1-2) 
“Núi” ở đây không muốn nói đến một nơi chốn và cụm từ “Lên núi” mang một ý nghĩa đặc biệt: Đó 
là một sự gặp gỡ, một giao ước giữa hai bên. Ý nói chúng ta phải kết hợp với Chúa qua lời kinh, 
thánh lễ… 
3.  Bài học: Hãy luôn kết hợp với Chúa. 
4.  Sống đạo: Giáo dân kết hợp với Chúa 
Cha Gio-an về coi sóc xứ Ars được hai năm, có một người đàn bà quê ở Ly-ông (Lyon) đã quen 
xưng tội với cha khi còn giúp xứ Ê-qui-di (Ecully). Bà đến làng Ars mua nhà ở gần nhà thờ để lo 
phần rỗi linh hồn của mình và nhờ cha Gio-an hướng dẫn sống đạo đức. Bà ấy có "của ăn của để" 
nên ngày ngày chỉ lo việc đọc kinh dự lễ, chầu Mình Thánh và làm các việc lành phúc đức. 
Không kể bà đạo đức ấy, làng Ars còn hai người đàn ông ngoan đạo nữa. Một người đã có tuổi, 
thật thà, không có học, chỉ biết quanh năm khó nhọc cày cấy ruộng nương. Ông ấy ngày nào cũng 
vậy, ban chiều, sau khi đi làm từ  ngoài đồng về, khi qua nhà thờ thì để cày, cuốc ngoài cửa, vào 
trong nhà thờ quỳ nghiêm trang, và người ta thấy ông nhìn chăm chú vào nhà tạm suốt cả giờ. 
Cha Gio-an thấy ông siêng năng chầu Mình Thánh sốt sắng như thế thì mừng lắm. (M. Cardo, 
Thánh Gio-an Vi-an-nây) 
5.  Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống bon chen khiến chúng con dường như không có thời giờ để nhớ đến 
Chúa, để kết hợp với Chúa. Xin giúp chúng con thấy thế gian mau qua để biết dành thời giờ lắng 
nghe tiếng Chúa. Amen. 
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Thứ Ba tuần 10 Thường niên 

Mt 5, 13-16: Muối và ánh sáng 

 

Ý nghĩa đèn sáng 

1. Lời Chúa: 

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.  

2. Suy niệm: 

Dụ ngôn đèn sáng nêu lên  3 ý nghĩa. 

Thứ nhất, đèn sáng cho mình và sáng cho người: Mình sống tốt thì mình được kính trọng và 
Chúa cũng được tôn vinh. 

Thứ hai, đèn sáng tượng trưng sự trung thành với Chúa. Ai để đèn tắt là dấu người ấy từ 
bỏ Chúa. 

Thứ ba, đèn sáng nói lên sự tỉnh thức chờ đợi. 

3. Bài học: Hãy thắp sáng đời mình bằng những việc lành. 

4. Sống đạo: Vì tôi rất yêu mến bà 

Một câu nói đầy tình người của mẹ Tê-rê-xa đã đem lại hạnh phúc bất tận cho người đàn 
bà bất hạnh. 

Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêxa thành Calcutta tiến lại gần một người mà người ta vừa mang 
vào căn nhà dành cho những người hấp hối. Đó là một lão bà. Mình phủ đầy những mảnh 
giẻ rách, nước da đen đầy những vết thương hôi thối. Mẹ Têrêxa đã chùi rửa các vết 
thương và chăm sóc để ngừa bị nhiễm trùng. Nhưng người đàn bà đáng thương này đang 
hấp hối...  có  lẽ  khó mà  qua khỏi, do đó tốt hơn là nên tìm cách an ủi lần cuối cùng bằng
một chén canh nóng tràn đầytình thương yêu.Người đàn bà đáng thương ấy sững sờ 
nhìn và hỏi Mẹ Têrêxa bằng một giọng thều thào: 
"Tại sao bà lại làm như vậy?" 
Mẹ Têrêxa trả lời: 
"Bởi vì tôi rất yêu mến bà..." 
Một tia sáng hạnh phúc, dù vẫn còn pha chút nghi ngờ, phát xuất từ tận đáy lòng, đã ngời 
lên khuôn mặt gầy gò của người đàn bà, nơi dấu ấn của tử thần đã bắt đầu xuất hiện. 
"Ôi bà hãy nhắc lại một lần nữa đi!" 
"Tôi rất yêu mến bà". Mẹ Têrêxa lập lại bằng một giọng điệu rất dịu dàng. 
"Hãy nhắc lại, hãy nhắc lại đi bà". 
Người đàn bà đang bước vào cõi chết xiết chặt tay Mẹ Têrêxa và kéo về phía bà ta, như 
muốn lắng nghe rõ hơn, nghe với niềm hạnh phúc tràn trề những lời lẽ tuyệt vời nhất trên 
cõi đời... 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con làm tốt mọi việc, dù việc rất nhỏ. Một cử chỉ yêu 
thương, một lời nói dịu dàng cũng có thể đem lại niềm an ủi cho con người. Xin giúp chúng 
con chiếu tỏa trần gian bằng những việc tốt hằng ngày. Amen. 
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Thứ Tư tuần 10 Thường niên 

Mt 5, 17-19: Chúa Giê-su kiện toàn luật Môi-Sen 

Việc nhỏ 

1. Lời Chúa: 

17 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.18 Vì, 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.  

2. Suy niệm: 

Đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 2 ý tưởng. 

Thứ nhất, trong cuộc sống, có rất nhiều việc nhỏ: Quét nhà, học bài, an ủi người đau 
buồn, lo cho cha mẹ già... tất cả đều là những việc nhỏ. 

Thứ hai, hãy làm tốt việc nhỏ:  

Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu luôn làm chuyện bình thường cách phi thường như coi 
bệnh nhân, như làm việc vặt trong nhà... 

3. Bài học: Hãy làm tốt việc nhỏ. 

4. Sống đạo: Lời kinh Mân Côi 

Lần chuỗi là việc đơn giản, nhưng đem lại nhiều lợi ích cho phần linh hồn. 

Sao em không lần chuỗi? 

những lúc trời gió mưa 

khi bão bùng đêm tối 

khi lá rụng vườn trưa? 

hãy dâng Mẹ hoa hồng 

cắm lên triều thiên Mẹ 

khi trời gió trời dông 

khi em tuôn dòng lệ. 

(Đức Ông Xuân Ly Băng) 

Trong sáu lần hiện ra với ba trẻ Lu-xi-a, Phanxicô, và Gia-xin-ta (Jacinta) Đức Mẹ luôn 
dạy rằng: “Các con hãy lần chuỗi Mân côi hằng ngày.” Tại Fatima, Đức Mẹ đã dạy mỗi 
người làm theo ba điều: Hãy ăn năn đền tội, hãy lần chuỗi Mân côi, hãy tôn sùng Trái Tim 
Vô Nhiễm Mẹ Maria.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, việc lần chuổi là việc dễ làm nhất, nhưng sinh hiệu quả thật nhiều. Xin 
Chúa giúp chúng con siêng năng lần chuổi để tôn kính Đức Mẹ và tôn vinh Thiên Chúa. 
Amen. 
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Thứ Năm tuần 10 Thường niên 

Mt 5, 20-26: Hãy làm hòa 

 

Uy quyền của Thiên Chúa 
1. Lời Chúa: 
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. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta hai suy nghĩ. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su có uy quyền trong lời giảng dạy: 
Sau lần đầu tiên giảng dạy ở hội đường Ca-phác-na-um, “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng 
dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh 
sư” (Mc 1, 22) 
Sau bài giảng trên núi, Mát-thêu kết luận: “Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, 
đám đông dân chúng sửng sốt về lời giảng của Người, vì Người giảng dạy như người có 
uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ” (Mt 7, 28-29) 
Thứ hai, Chúa Giê-su có uy quyền trong cái nhìn về Luật: 
Đối với người Do Thái, Luật là chính Thiên Chúa, Luật đến từ trời nên phải tuân giữ tất cả, 
không bỏ sót lời nào.  
Nhưng Chúa Giê-su nhiều khi trưng Luật để nói ngược lại, hoặc thay thế bằng những lời 
dạy dỗ riêng của Ngài: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em” (c 22) 
3. Bài học: Hãy tôn thờ Chúa Giê-su là Thiên Chúa. 
4. Sống đạo: Đức Ki-tô là ai? 
"Theo bạn, Đức Kitô là ai?" Đó là tựa đề cuốn sách xuất bản tại Pháp đầu thập niên 80. 
Tác giả thu góp chứng tá của những người được phỏng vấn về câu hỏi trên. Những người 
đó thuộc mọi hạng người: Hồng Y, Bộ Trưởng, kịch sĩ, nhạc sĩ, nhà thám hiểm, văn sĩ... 
Một nữ diễn viên người Pháp trả lời: "Trong những bóng tối cuộc đời, mặc dù những khốn 
khổ, những phản bội, yếu đuối của chúng ta, Ngài không ngừng mời chúng ta theo Ngài. 
Ngài chiếu sáng và mở cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống.” 
Theo một linh mục thợ: "Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô là một sự khát khao, một tiếng kêu. 
Ngày cũng như đêm, tôi nghe tiếng kêu đó, tiếng kêu của một người chết đói, bị hành hạ 
bởi những tên cướp... Chính Đức Giêsu Kitô đã kêu gọi và Ngài đang gọi tôi." 
Còn theo một chủ bút tờ Frăng-xờ xoa (France-Soir) thì: "Khi tất cả xem ra vô lý đối với 
tôi, khi cảm giác về sự vô tận dày xéo đầu óc tôi, khi tôi cảm thấy sự hiện diện đương 
nhiên của Thiên Chúa nhưng vẫn không thể hiệp thông với Ngài, tôi cương quyết quay về 
tượng Thánh Giá... Tôi tự nhủ: Ngài không thể chịu đau khổ và chịu chết một cách vô ích. 
Tôi cũng tự nhủ: đối với tôi, Ngài là dây nối kết những gì hấp dẫn tôi và làm tôi sợ. Tôi tự 
nhủ rằng Ngài là Con Thiên Chúa.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, vì Ngài là Con Thiên Chúa nên Ngài giảng dạy có uy quyền. Xin cho 
chúng con luôn tin kính và tôn thờ Ngài. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 10 Thường niên 

Mt 5, 27-32: Chúa Giê-su kiện toàn điều răn 6 và 9 

 

Tội ngoại tình 

1. Lời Chúa: 

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. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề về tội ngoại tình: 

Thứ nhất, luật cũ nhấn mạnh đến hành động ngoại tình. Tội ngoại tình là tội nặng. Luật cũ 
kết án tử hình người phạm tội bị bắt quả tang. 

Thứ hai, luật mới của Chúa Giê-su nhấn mạnh đến tư tưởng ngoại tình: 

“Ai nhìn người phụ nữ mà ước muốn thì trong lòng đã ngoại tình rồi” (c 28). Chúa Giê-su 
nhấn mạnh đến tội trong tư tưởng, vì tư tưởng làm phát sinh hành động: Ai nghĩ xấu sẽ 
hành động xấu. 

Như vậy, luật Chúa Giê-su nghiêm khắc hơn, thánh thiện hơn luật Cựu Ước nên giúp 
người ta tốt lành hơn. 

Thứ ba, đâu là hậu quả của tội ngoại tình? 

“Kẻ gian dâm ô uế thì không được dự phần trong Nước Chúa” (Eph 5, 5) 

Sách Giáo Lý dạy rằng tội nầy làm chúng ta chìm đắm trong tội lỗi và chán ngán trong việc 
đạo đức nên rất nguy hiểm cho phần rỗi linh hồn. 

3. Bài học: Hãy giữ  trí lòng trong sáng. 

4. Sống đạo: Đôi mắt đẹp 

Trong câu chuyện sau đây, người nữ tu chấp nhận mất đôi mắt đẹp để giữ được tâm hồn 
trong sáng. 

Trên khắp các nước, thế chiến đã bùng nổ. quân Phát-xít chiếm cứ khắp nơi. Một viên 
tướng Phát-xít đến một nhà dòng kia, yêu cầu kêu Mẹ Bề trên cho ông ta gặp. Khi vừa 
dốc cạn ly nước từ tay Mẹ Bề trên, viên tướng Phát-xít lập tức vào đề:  

Xin bà cho tôi gặp chị Ma-ri-a. Bà Bề trên bấm chuông gọi chị ấy ra. Ông tướng vui vẻ hẳn 
lên và nói cách sổ sàng: "Tôi yêu cầu bà trao ngay cho tôi chị này, tôi say mê chị.” Hai mẹ 
con nhìn nhau lúng túng; chị Ma-ri-a vội đỡ lời: "Tôi là một nữ tu tầm thường, nào có  gì để 
ông say mê. Xin ông tìm ở ngoài thế gian, lắm người nhan sắc lộng lẫy... "  

Không! không! Tôi yêu chị vì chị có đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Tôi say mê đôi mắt đó. 

Không! Xin lỗi ông, không bao giờ tôi chấp nhận điều ấy.  

Nếu chị không chấp nhận, nội ngày mai, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt cả nhà dòng này!  
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Một bầu khí thinh lặng ghê rợn ập xuống phòng khách. Ông tướng đứng lên và bảo: "Tôi 
cho một đêm suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trở lại. Phải trả lời dứt khoát. Nếu không, tôi sẽ có 
biện pháp mạnh với cả nhà dòng."  

Ngày hôm ấy, cả Nhà Dòng thiết tha cầu nguyện sốt sắng hơn. Thâu đêm chị không thể 
nào chợp mắt:  "Chẳng lẽ vì mình mà cả nhà phải bị tiêu diệt? Không, không thể được! 
Hay tôi phải bỏ Nhà Dòng, bỏ Tình yêu Chúa Kitô, bỏ đức trinh khiết? Không, không bao 
giờ như thế! "   

Sáng hôm sau, khi chị em còn nguyện kinh, ông tướng Phát-xít đã có mặt ở phòng khách, 
đôi mắt hau háu, nôn nóng, sốt ruột.  

Từ đầu hành lang, Chị Ma-ri-a đang tiến lại, nhưng... bên cạnh lại có một người khác dẫn 
đi, tay chị cầm một cái dĩa. Viên tướng há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc. Chị đã bước vào 
phòng khách, nhưng ông vẫn không ngớt ngẩn ngơ. Chị Ma-ri-a khuôn mặt đầy máu me, 
đang sờ soạng đặt cái dĩa trên mặt bàn và nhỏ nhẹ trình bày: "Thưa ông, vì ông say mê 
cặp mắt của tôi... nên tôi xin sẵn sàng biếu ông cặp mắt ấy... trên dĩa này. Còn thân xác 
tôi, đời tôi, tôi đã hiến dâng cho Thiên Chúa.” 

Viên tướng Phát-xít vừa bàng hoàng kinh ngạc vừa cảm phục. Ông xấu hổ đứng dậy bỏ 
ra về và không đá động gì đến nhà dòng nữa.  

Câu chuyện trên đây mang nét cá biệt. Ý Chúa muốn dạy chúng ta luôn giữ tâm hồn trong 
sáng. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con rằng thân xác là đền thờ Thiên Chúa ngự trị. Xin 
Chúa giữ con mắt và miệng lưỡi chúng con, để tâm hồn chúng con xứng đáng là nơi Chúa 
ngự. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 10 Thường niên 

Mt 5, 33-37: Đừng thề 

 

Thành thật 
1. Lời Chúa: 

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.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, nét đẹp của tính thật thà: 
Thật thà là đức tính dễ gây tín nhiệm. 
Có nơi, giáo dân không tin lời cha giảng vì cha hay nói chơi, nên họ không biết lúc nào 
cha nói chơi, lúc nào cha nói thật. 
Thứ hai, thật thì thiệt: 
Trong nghề buôn bán, thật quá thì không có lời nên nghèo. 
Chúa dạy không được nói dối, nhưng nói thật thì thiệt hại cho mình, dù không thiệt hại cho 
người khác. Tuy nhiên, lời Chúa vẫn đòi hỏi chúng ta sống thật thà: “Có thì phải nói có, 
không thì phải nói không” (c 37) 
3. Bài học: Trong  trường hợp khó xử, chúng ta cần khôn ngoan nói tránh… hơn là nói 

dối, dù điều nói dối là vô hại. 
4. Sống đạo: Thật thà (2) 
Tom và Pô-lin Ních-tơ (Tom và Pauline Nichter) là một đôi vợ chồng không nhà cửa, 
không công ăn việc làm ở Ca-li-for-ni-a. Tình cờ, họ nhặt được một chiếc ví bên trong có 
số tiền mặt rất lớn. Thay vì giữ số tiền đó cho mình, họ đã trao trả chiếc ví lại đúng chủ 
của nó. 
Lòng trung thực của họ đã được khen thưởng. 
Cảnh sát địa phương tặng họ 300 đôla. Nhiều người khác ở khắp nơi gửi quà đến cho họ. 
Một đôi vợ chồng già trao cho họ tấm ngân phiếu 2400 đô la, đúng số tiền trong ví mà họ 
nhặt được hôm nọ. 
Khi nhặt được chiếc ví, anh chị Ních-tơ (Nichter) đang rất túng quẫn và gần như mất hết 
hy vọng. Thế nhưng, lòng tốt của bao con người mà họ không hề quen biết đã tràn ngập 
đến trên họ. 
Pauline Nichter nói: “Tôi hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi chỉ làm điều mà chúng tôi được dạy 
phải làm là sống trung thực. Nay thì Chúa ban lại cho chúng tôi nhiều sự giúp đỡ thật quí 
báu.” 
Lòng trung thực không phải là một phẩm chất để ta gìn giữ vào lúc bình thường, còn khi 
khó khăn thì vứt nó đi. Bạn có thể sống trung thực mọi lúc và mọi nơi không? 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết thật thà nhiều khi phải bị thiệt, nhưng thật thà vẫn là điều 
đáng sống. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống thật thà để tạo sự tin tưởng nơi người 
khác. Amen. 

 

 

 

         
 



 

30
 

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 11, NĂM A    

Mt 9, 35-38 và 10, 1-8: Sứ mệnh truyền giáo 

 

Chúa Giê-su chạnh lòng thương 
1. Lời Chúa: 

35  Đức Giê-su đi  khắp  các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng  
Tin Mừng Nước Trời và chữa hết cácbệnh hoạn tật nguyền. 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy 
chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, 
mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."  
MT 10, 1- 8 

1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, 
để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi 
đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, 
em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu 
thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, 
và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ 
thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng 
rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống 
lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, 
thì cũng phải cho không như vậy 
2. Suy niệm: 
Đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, phải biết nhìn, thấy và cảm: 
Chúa Giê-su thấy dân chúng bơ vơ “như bầy chiên không người chăn dắt” (c 36). 
Chúng ta có nhìn thấy cảnh bơ vơ của người thời nay không, hay chúng ta vẫn vô tư: 
Không nhìn thấy là điều thật đáng trách. 
Thấy rồi phải cảm như Chúa Giê-su đã “chạnh lòng thương” (c 36) 
Thứ hai, phải hành động: 
Đừng khoanh tay đứng nhìn hay chỉ nói mà không hành động. 
Đừng ngại khó khi hành động. 
3. Bài học: Hãy biết cảm nhận, rồi hăng hái hành động. 
4. Sống đạo: Thông cảm 
Khi còn làm cha sở giáo xứ Xan-da-nô (Salzano) Đức Giáo Hoàng Piô X thường dậy sớm 
mởcửa nhà thờ, thay thế cho ông từ vì ông nầy ngủ chưa dậy.  
Nhiều lần, các bổn đạo đến dự lễ sớm, đề nghị để họ đi đánh thức ông từ dậy, nhưng ngài 
vui vẻ nói: "Để cho ông ngủ yên. Các con tưởng cha không mở cửa nhà thờ được sao? ” 
Rồi ngài lại khôi hài nói: "Khi cha già yếu, nằm liệt trên giường, lúc đó ông từ đi mở cửa 
nhà thờ cũng được.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, lòng nhân ái đẹp biết bao. Người sống nhân ái sống mãi trong tâm hồn 
loài người và được Chúa ban thưởng trên trời. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn thấy, 
biết cảm nhận và biết hành động. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 11, NĂM B         

Mc 4, 26-34: Dụ ngôn hạt cải 

 

Sức mạnh của ân sủng 

1. Lời Chúa: 

26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống 
xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc 
lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây 
lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, 
người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."  

30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà 
hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt 
nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá 
xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự 
mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.34 Người không bao giờ rao giảng 
cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa 
hết. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ơn Chúa vẫn tác động âm thầm nơi mỗi người: 

Dù chúng ta nguội lạnh, hoặc làm ngơ trước lời hướng dẫn, trước các biến cố... thì ơn 
Chúa vẫn không đầu hàng, vẫn luôn âm thầm tác động đến mọi khía cạnh của cuộc đời. 

Thứ hai, ơn Chúa tác động mạnh mẽ: 

Ơn sủng Chúa mạnh hơn tội lỗi của chúng ta. Có nhiều người chúng ta tưởng là không gì 
có thể lay chuyển, nhưng ơn Chúa vẫn làm cho họ đổi đời như trường hợp Phao-lô trở lại, 
cô đào đi tu... 

3. Bài học: Hãy tin vào sức mạnh của ơn Chúa. 

4. Sống đạo: Nên thánh 

Bạn đừng tưởng các thánh đã tử tế ngay khi mới chào đời. Họ cũng phạm tội, cũng có 
nhiều khiếm khuyết, nhưng họ đã biết cố gắng sửa mình, cố gắng vươn lên. 
Hãy xem gương thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô. Lúc nhỏ, ngài nóng giận rất dễ dàng. Về sau, 
ngài nổi tiếng là một người rất hiền lành. 
Bạn cũng đừng nghĩ lầm rằng các thánh không có tình dục hổn loạn.  

Thánh Au-gus-ti-nô thú nhận: “Ai có thể nhớ lại các tội lỗi tôi đã phạm trong thời thơ ấu? 
Chúa ôi! Ai có thể trong sạch trước mặt Chúa, dẫu em bé mới sinh một ngày? ”  

Thánh Ca-ni-si-ô cũng thú nhận: “Hồi đó, tôi đã có đủ mọi tính xấu. Tôi đã lao mình theo 
các sự đam mê như con lừa bất kham.” Dầu vậy, Augustinô và Canisiô đã trở nên những 
vị thánh lớn. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết có nhiều vị thánh đều là những người tội lỗi ăn năn trở lại. Xin 
cho chúng con nhận ra lỗi mình và cố gắng vươn lên trên con đường nhân đức. Amen. 

 

 

 

         
 



 

32
 

CHÚA NHẬT TUẦN 11, NĂM C      

Lc 7, 36-50: Chúa Giê-su tha tội cho người phụ nữ sám hối 

 

Người phụ nữ tội lỗi 

1. Lời Chúa: 

36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến 
nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong 
thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình 
bạch ngọc đựng dầu thơm.38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt 
mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà 
đổ lên.  

39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là 
ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một 
người tội lỗi! "  40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với 
ông! " Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói."41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con 
nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.42 Vì họ không có gì để trả, 
nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? "43 
Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: "Ông 
xét đúng lắm."44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy 
người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị 
ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.45 Ông đã chẳng hôn tôi một 
cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.46 Dầu ô-liu, ông cũng không 
đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi.47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: 
tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được 
tha ít thì yêu mến ít."48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha 
rồi."49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội? 
"50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình 
an." 

2.  Suy niệm: 

Thái độ của người phụ nữ trong đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều: 

Thứ nhất, chị hoàn toàn tin tưởng là Chúa nhân từ và chấp nhận chị nên chị mới mạnh 
dạn đến với Ngài. 

Thứ hai, chị can đảm nhận mình có tội qua cử chỉ khóc nhiều: “Chị đứng đàng sau, sát 
chân Người mà khóc...” (c 38) 

Thứ ba, chị can đảm hôn chân Chúa vì yêu mến: “Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân 
Người” (c 38) 

3.  Bài học: Hãy yêu mến Chúa thì sẽ làm mọi việc cách trong sáng. 

4.  Sống đạo: Bẻ răng tránh dịp tội 

Gần thành Mi-la-nô, nước Ý, thiếu nữ tên Ma-ri-a, 19 tuổi, nhà nghèo, nhưng rất nhan sắc 
nết na. Cha chết sớm, chỉ còn hai mẹ con nuôi nhau, Maria phải đi chăn chiên thuê cho 
một nhà phú hộ. Trong lúc thả chiên ăn cỏ thường ngồi lần hạt và ca hát những bài kính 
Đức Mẹ. 

Một hôm chăn chiên bên quốc lộ dẫn tới Mi-la-nô, ngồi gốc một cây lớn, cô cất tiếng hát 
véo von. Bỗng một chủ rạp hát đi ngang qua nghe tiếng hạt thật hay, liền ngừng lại quan 
sát. Thấy cô bé xinh đẹp, hát hay, định mua chuộc về làm ca sĩ để thu hút nhiều khán giả  

 



 
 

  33

cho rạp hát của mình. Ông đưa tiền bạc mua chuộc, hứa sẽ giúp hai mẹ con được sống 
sung túc nếu nhận hát cho rạp của ông. 

Maria hết sức từ chối, thâm tâm cô sợ sa dịp tội mà hư mất. Thấy không khuyên dụ được 
cô, chủ rạp hỏi địa chỉ mẹ cô, rồi vào tận nhà để thương lượng. 

Thấy tiền lấp mắt, bà nhận lời ông, hứa sẽ cho con tới rạp hát của ông. Khi Maria về nhà, 
bà ấy hết lời lẽ đường mật dụ dỗ con. Nhưng Maria hết sức từ chối. Mẹ lấy tình cảm chinh 
phục con, khóc lóc, xin con thương đến mẹ trong cảnh túng nghèo, hãy nhậm lời đi làm 
kiếm tiền nuôi mẹ đã già cả lại yếu bệnh. 

Maria thấy mẹ khóc lóc thì thương, liền hứa với mẹ sáng mai sẽ dứt khoát trả lời. Suốt 
đêm trường thao thức, Maria không ngủ, chỉ nài xin Đức Mẹ ban ơn soi sáng để mình biết 
lối nào mà theo. Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ trinh, sẽ chọn bên nào? Như được 
ơn trên soi sáng, Maria đã trả lời dứt khoát cho mẹ biết mình không thể làm nghề nguy 
hiểm đó. 

Bà cụ tức giận nổi xung, chửi bới om sòm, và dùng áp lực bắt con lấy quần áo theo ông 
chủ rạp hát đã đem xe sẵn sàng tới chở cô về. Trong lúc túng cực, Maria một lòng cậy 
trông Đức Mẹ và nghĩ ngay ra một sáng kiến: Cô thường nghe các bạn nói đứa nào rụng 
răng cửa thì dù tiếng tốt mấy cũng trở nên xấu, cô liền lấy hòn đá đánh gẫy hai răng cửa, 
máu me lai láng. Ông chủ rạp hát thấy thế, khen Maria là người can đảm, đạo đức liền rút 
lời lại, không dụ dỗ cô đi theo nữa. 

Maria rất mực đau đớn, nhưng đã hết lòng cám ơn Đức Mẹ đã ban sức mạnh cho mình 
chiến thắng. 

Trên đời, có nhiều người nữ rất đáng kính trọng. 

5.  Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết ai có lòng mến thì dám làm mọi sự. Các thánh tử đạo 
chấp nhận chịu chết cũng do lòng mến; những người dấn thân làm việc Chúa cũng do 
lòng mến. Xin Chúa thêm lòng mến cho chúng con để có thể sống hết tình vì Chúa. Amen. 
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Thứ Hai tuần 11 Thường niên 

Mt 5, 38-42: Khoan dung với người ác 

 

Sống siêu nhiên 

1. Lời Chúa: 

38 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.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, sống theo tự nhiên: “Luật cũ dạy: Mắt đền mắt, răng đền răng” (c 38) 

Luật trên đây của dân Is-ra-el, so với luật các nước chung quanh, vẫn còn khá hơn nhiều. 
Môi-sen ra luật như vậy vì họ cho đó là luật công bình. Tuy nhiên, cách xử sự như thế còn 
nằm ở bình diện tự nhiên của con người. 

Thứ hai, sống siêu nhiên theo luật Chúa Giê-su:  

“Đừng chống cự với người ác” (c 39) 

“Nếu bị vả má bên phải thì giơ luôn má bên trái” (c 39) 

“Ai muốn lấy áo trong thì giao cả áo ngoài (c 40) 

“Nếu ai bắt đi một dặm thì đi với người ấy hai dặm” (c 41) 

Sống siêu nhiên là sống luật Chúa dạy như trên đây nên phải chấp nhận mọi thua thiệt. 
Nhưng ai chịu thua lại là người thắng: Họ thắng chính mình là chiến thắng lớn nhất. 

3. Bài học: Hãy vì Chúa để sống tinh thần yêu thương tha thứ 

4. Sống đạo: Tha thứ (2) 

Một vị thừa sai ở Nhật kể rằng: Một giáo sư xin theo đạo. Ông học đạo trên giường bệnh 
và học kinh Lạy Cha. Đến câu ”Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ 
chúng con”, giáo sư không chịu học và nói: Không được. Người Nhật chúng tôi không bao 
giờ tha thứ cho kẻ thù của mình. Linh Mục nhắc đến bác ái, lệnh Chúa. Ông từ chối. Sau 
cùng, Linh Mục bảo tha thứ là căn bản của đạo. Nếu giáo sư không tha thì không thể rửa 
tội. Giáo sư khất một tuần để suy nghĩ. Hết tuần, giáo sư nói: Vì Chúa, con tha cho kẻ hại 
con. Giáo sư được rửa tội sốt sắng và chết lành. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, sống siêu nhiên, sống vì Chúa là điều thật khó. Nhưng vì chúng con là 
con cái của Chúa nên chấp nhận sống luật Chúa, chấp nhận chịu mọi  thua thiệt. Xin 
Chúa thánh hóa mọi cố gắng của chúng con. Amen. 
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Thứ Ba tuần 11 Thường niên 

Mt 5, 43-48: Phải yêu kẻ thù. 

 

Yêu thương không điều kiện 

1. Lời Chúa: 

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.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, yêu thương có điều kiện không phải là lời Chúa dạy: 

“Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi” (c 46) 

“Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu?” (c 47) 

Thứ hai, yêu thương không điều kiện là luật Chúa dạy: 

“Hãy yêu kẻ thù... cầu nguyện cho người ngược đãi anh em”  (c 44) 

“Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt...” (c 45) 

3. Bài học: Hãy yêu thương vô điều kiện, vì chúng ta là con cái Chúa. 

4. Sống đạo: Tha thứ (3) 

Một ngày nọ, có một người canh tù hỏi tôi: 

Ông có yêu chúng tôi không? 

Có chứ, tôi yêu các anh. 

Nhưng mà chúng tôi đã bỏ tù ông nhiều năm, vậy mà ông lại yêu chúng tôi à? Đây là điều 
không thể được! Có lẽ không thật đâu! 

Tôi đã ở với ông nhiều năm, như ông thấy đó, đúng không. 

Khi nào ông được tự do, ông sẽ không sai bổn đạo đến đốt nhà chúng tôi và giết người 
thân của chúng tôi đấy chứ? 

Không, ngay cả khi các anh có muốn giết tôi đi nữa, tôi vẫn yêu các anh. 

Mà tại sao? 

Bởi vì Chúa Giêsu đã dậy tôi yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Nếu không làm 
như thế, tôi sẽ không xứng đáng là Kitô hữu nữa. 

Thật là đẹp, nhưng khó hiểu quá.  (NVT, Chứng nhân Hy Vọng) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, như người anh em trong câu chuyên trên đây đã nói: “Yêu thương tha 
thứ thì thật đẹp, nhưng khó hiểu quá.” Chúng con cũng thấy khó hiểu. Nhưng chúng con 
vẫn tha thứ vì Chúa đã tha thứ cho kẻ giết mình và vì Chúa đã dạy chúng con phải tha 
thứ. Xin Chúa thánh hóa chúng con. Amen. 
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Thứ Tư tuần 11 Thường niên 

Mt 6, 1-6.16-18: Bố thí và ăn chay kín đáo 

 

Ba khía cạnh của đạo đức 
1. Lời Chúa: 
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.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.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải 
làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, 
sẽ trả lại cho anh. 
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 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 lại cho anh. 
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.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,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 lại cho anh.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 khía cạnh của đạo đức. 
Thứ nhất, với tha nhân, ta chia xẻ, bố thí: “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc 
tay phải làm” (c 3). 
Thứ hai, với Chúa, ta cầu nguyện:  
”Còn anh, khi cầu nguyện, hãy  vào phòng đóng cửa lại...”(c 6) 
Cầu nguyện không chỉ là ta nói cho Chúa nghe. Điều quan trọng hơn của việc cầu nguyện 
là ta nghe Chúa nói. 
Thứ ba, với mình, ta ăn chay hãm mình: 
”Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm... để không ai thấy là anh 
ăn chay ngoại trừ Cha của anh” (c 17-18)  
Hãm mình đồng nghĩa với từ bỏ sở thích, ý riêng... 
3. Bài học: Hãy rộng lòng với Chúa và với con người 
4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an khuyên hãm mình, bố thí 
Sau này, có một cha chánh xứ thấy cha Gio-an đã khuyên được giáo dân của mình bỏ 
đàng tội lỗi, khô khan, ươn lười mà trở nên đạo đức, sốt sắng thì hỏi cha Gio-an: 
Cha có phúc lắm vì đã lo được cho giáo dân của cha trở nên sốt sắng ngoan đạo. Còn tôi 
đã khó nhọc làm đủ mọi cách để giáo dân được ăn năn trở lại mà không làm được. Bây 
giờ, tôi ngã lòng không biết làm thế nào nữa. 
Cha Gio-an tiếp: 
Cha đã làm mọi cách, mọi phương thế cho con chiên bỏ đàng tội lỗi. Vậy cha đã ăn chay, 
hãm mình, nằm đất, hành xác chưa? Cha đã làm phúc bố thí cho người nghèo chưa? Cha 
có thức khuya dậy sớm, cầu nguyện kêu van và hành xác mấy tháng, mấy năm rồi? Nếu 
cha chưa làm những việc ấy thì cha chưa làm mọi việc, chưa dùng hết mọi phương thế để 
giáo dân ăn năn trở lại. (M. Cardo, thánh Gio-an Vi-an-nây) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, ba điều Chúa dạy trong đoạn lời Chúa hôm nay là ăn chay, cầu nguyện 
và bố thí. Như thế, Chúa muốn dạy chúng con phải khó với mình và hết tình với người. Đó 
là con đường đúng để nên thánh. Xin Chúa giúp chúng con sống thánh giữa đời. Amen. 
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Thứ Năm tuần 11 Thường niên 

Mt 6, 7-15: Kinh Lạy Cha 

Tìm hiểu kinh Lạy Cha 
1. Lời Chúa: 
7 Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được 
nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu 
xin. 
9 Vậy, anh em hay cầu nguyện như thế này: 
Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, 
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
10 triều đại Cha mau đến, 
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 
12 xin tha tội cho chúng con 
như chúng con cũng tha 
cho những người có lỗi với chúng con; 
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.  
14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho 
anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha 
lỗi cho anh em. 
2. Suy niệm: 
Có 3 điều cần tìm hiểu về Kinh Lạy Cha. 
Thứ nhất, lịch sử kinh Lạy Cha: 
Kinh được viết khoảng 40 hoặc 50 năm sau Chúa Giê-su giảng dạy. Các tín hữu giữ nguyên 
bản vì tự nó đã quá hay, quá tâm tình. 
Thứ hai, ý nghĩa kinh Lạy Cha:  
Kinh dạy cho con người biết họ sống để làm gì, chết rồi đi đâu? 
Và câu trả lời là sống để thờ phượng Chúa và chết để về với Chúa: “Lạy Cha chúng con ở 
trên trời” (c 9) 
Thứ ba, thái độ khi cầu nguyện:  
Người đọc kinh Lạy Cha nhận mình thiếu thốn trước mặt Chúa nên họ cần đến Ngài: “Xin Cha 
chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (c 11) 
3. Bài học: Hãy luôn cầu nguyện với kinh Lạy Cha. 
4. Sống đạo: Kinh Lạy Cha 
Trọn năm qua, bạn đọc đã theo dõi loạt bài về chủ đề Thiên Chúa Cha. Trong bài viết cuối 
cùng cho chủ đề này, xin cống hiến cùng bạn đọc bài suy niệm về Kinh Lạy Cha như một tóm 
kết thích hợp cho những tâm tình thảo hiếu của người con dưới thế kính dâng Cha trên trời. 
Không ít bút mực và tâm huyết đã dành cho bao suy tư chiêm nghiệm về Kinh Lạy Cha, một 
kinh gói trọn sứ điệp Tin Mừng, được ấp ủ từ tâm hồn và nở rạng trên đôi môi của chính Chúa 
Cứu Thế. Kinh Lạy Cha, vì thế, là kinh linh thiêng nhất và cổ kính nhất của Kitô giáo. Dù qua 
2000 năm thăng trầm khiến Kitô giáo phân chia thành nhiều nghi lễ phụng vụ và truyền thống 
tín lý khác nhau, Kinh Lạy Cha vẫn là kinh duy nhất được bảo tồn giữa mọi anh chị em Kitô 
hữu Đông và Tây như chứng tích bền bỉ của niềm tin duy nhất vào Chúa Kitô. Hướng đến 
Năm Thánh 2000 tức là hướng về nguồn cội ơn cứu độ, mọi tín hữu được kêu mời trở về khởi 
điểm của niềm tin hiệp nhất và cùng hợp dâng Kinh Lạy Cha như lời kinh đại kết, hầu thành 
tựu ước nguyện tha thiết nhất của Chúa Kitô "Xin cho chúng nên một trong chúng ta."  
(Ga 17, 22) 
Lm. Trịnh đức Hòa, C.Ss.R. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, lời kinh duy nhất chính Chúa dạy chúng con là Kinh Lạy Cha. Xin Chúa giúp 
chúng con cố gắng tìm hiểu ý nghĩa và siêng năng đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày, ban sáng và 
ban tối. Amen. 
 

         
 



 

38
 

Thứ Sáu tuần 11 Thường niên 

Mt 6, 19-23: Của đâu lòng đó 

 

Kho tàng dưới đất và kho tàng trên trời 
1. Lời Chúa: 
19 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ 
trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối 
mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, 
thì lòng anh ở đó. 
22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.23 Còn 
nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì 
tối biết chừng nào! 
2. Suy niệm: 
Các câu lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất” (c 19): 
Với người Do Thái, kho tàng dưới đất của họ là quần áo, gấm, lụa, thóc lúa. Những thứ đó 
đều bị phá hỏng do 3 nguyên nhân là mối mọt, rỉ sét và kẻ trộm (c 19) 
Tv 38,8:  Đứng ở đời, thật con người như hơi thở 
               Thấp thoáng trên đường tựa bóng câu 
               Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng 
               Ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. 
Thứ hai, “Nhưng hãy tích trữ những kho tàng trên trời”(c 20) 
Theo người Do Thái, “kho tàng trên trời” là các việc lành họ làm khi còn ở trần gian, như 
săn sóc người nghèo, an ủi người đau khổ, cho kẻ đói ăn...Chúng ta hãy nhớ rằng những 
gì chúng ta mua sắm sẽ để lại cho người khác, và những gì chúng ta cho đi sẽ theo chúng 
ta đến trước tòa phán xét để biện hộ cho chúng ta. 
3. Bài học: Hãy thu tích việc lành. 
4. Sống đạo: Để được sống đời đời 
Vào ngày thứ bảy 19/09/1989, ông I-van (John Ivan) mừng lễ sinh nhật thứ 112, và người 
con trai duy nhất của ông lúc đó cũng đã 78 tuổi. Hai cha con sống yên lành tại một Thành 
Phố nhỏ Len-két-sai (Lancashire) miền tây Anh Quốc. Và nhân dịp mừng sinh nhật thứ 
112 này, trả lời cho hãng thông tấn ASB đến phỏng vấn, ông Ivan đã trình bày bí quyết 
sống lâu của ông bằng "bốn không, một có". Đó là: 
Không hút thuốc. 
Không uống rượu. 
Không giận ghét chửi rủa kẻ khác. 
Không bài bạc gian tham. 
Có tinh thần hòa hợp với mọi người. 
Trước đó không lâu, ông Ivan cũng đã lãnh được giải thưởng "người có quả tim vàng" vì 
lòng tốt đại độ của ông đối với mọi người xung quanh. 
Nếu để kéo dài cuộc sống trên trần gian này thêm một vài năm, ông Ivan phải thực hiện bí 
quyết sống "bốn không, một có" như trên. Vậy thử hỏi chúng ta càng phải sống như thế 
nào nữa để được sự sống đời đời? 
Con người có hồn thiêng bất tử, và cuộc sống đời đời quan trọng hơn cuộc sống trần gian  
gấp trăm ngàn lần. Do đó, chúng ta phải hiểu và sống khôn ngoan hơn. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, muốn được sống lâu sức khỏe, con người phải cố gắng tránh những gì 
có hại cho phần xác. Để được sống đời đời, chúng con vừa phải tránh những gì có hại cho 
lình hồn, vừa phải thu tích nhiều việc lành phúc đức. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ 
đến đời sau để sống tốt cuộc đời nầy. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 11 Thường niên 

Mt 6, 24-34: Chớ áy náy về ngày mai 

 

Dùng tiền 

(Theo William Barclay) 
1. Lời Chúa: 
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?26 Hãy 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;29 thế 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.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày 
nào có cái khổ của ngày ấy. 
2. Suy niệm: 
Khi suy niệm câu lời Chúa hôm nay, một tác giả nêu lên 4 loại người dùng tiền.  
Thứ nhất, có người không biết dùng tiền bạc: Họ chỉ sung sướng trong việc thu góp của cải. 
Thứ hai, có người dùng tiền bạc một cách ích kỷ: Họ muốn lương cao để có xe đẹp hơn, tiêu pha 
xa xỉ hơn. 
Thứ ba, có người dùng tiền bạc để làm hư người khác: Họ dụ dỗ người khác làm điều xấu xa. 
Thứ bốn, có người dùng tiền bạc để chia xẻ với người khác: Họ khôn ngoan vì biết dùng tiền bạc 
để làm việc lành. 
3. Bài học: Hãy dùng tiền bạc để làm việc lành, phúc đức. 
4. Sống đạo: Ba người bạn 
Ông kia có ba người bạn. Người bạn thứ nhất và thứ hai thì rất thân, còn người bạn thứ ba thì 
không thân lắm. 
Ngày kia, bị toà xử án, ông liền xin ba người bạn đi theo để biện hộ cho ông.  
Người bạn thân thứ nhất từ chối, viện cớ mắc việc không đi được.  
Người bạn thân thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan, nhưng lại sợ nên rút lui, không dám vào toà 
án để biện hộ cho ông.  
Chỉ có người bạn thứ ba, tuy không được ông ta yêu thích gì, nhưng lại tỏ ra hết sức trung thành, 
vào tận toà án biện hộ cho ông, làm cho ông không những được trắng án, mà còn được thưởng 
nữa.  
Người bạn thân thứ nhất trong đời sống của ta là tiền bạc. Khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta ngay để 
vào tay người khác, họa may nó chỉ để lại cho ta một cái áo và một chiếc hòm. 
Người bạn thân thứ hai trong đời sống của ta, là cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Khi ta chết, 
họ khóc lóc, nhưng cũng chỉ đưa ta đến cửa huyệt rồi về.  
Người bạn thứ ba, mà trong đời sống, ta thường ít ưa thích, là  việc lành phúc đức. Các việc lành 
này sẽ theo ta đến Toà Chúa phán xét, biện hộ cho ta và làm cho ta được Chúa thưởng vào nước 
thiên đàng. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người đời thường nói “có tiền mua tiên cũng được”. Người có tiền cũng có thể 
mua nước thiên đàng, với điều kiện là họ phải dùng tiền để làm việc lành phúc đức. Xin Chúa giúp 
chúng con biết dùng tiền bạc để mua nước thiên đàng. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 12, NĂM A   

Mt 10, 26-33: Đừng sợ 

 

Hành động trong sáng 

1. Lời Chúa: 

26 Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, 
không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, 
thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 
"Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em 
hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán 
được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha 
anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng 
đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh  em  còn quý giá hơn muônvàn chim sẻ. 
32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người 
ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì 
Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, chúng ta không thể che giấu mãi: 

Chưa ai giấu mãi chuyện mình, vì có ngày người khác cũng biết. 

Chúng ta không thể giấu Chúa, vì Chúa biết hết mọi sự. 

Thứ hai, phải hành động trong sáng: 

Ai có ý che giấu tức có thể là họ đang làm điều gì đó thiếu trong sáng. 

Việc làm trong sáng là việc đàng hoàng, tử tế. 

Việc làm trong sáng thì không sợ bị lộ tẩy. 

3. Bài học: Hãy hành động trong sáng. 

4. Sống đạo: Cậu bé giúp lễ anh hùng 

Không có gì giữ kín mãi, và rồi sẽ có ngày, tất cả bị lộ ra. Điều tốt bị lộ ra lại càng thêm tốt. 

Vào thời Cách Mạng Pháp cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, Giáo Hội Công Giáo bị bách hại 
dữ dội. Một hôm, cha Brê-tăng (Brétan) đã phải cải trang để đến dâng Thánh Lễ tại một gia 
đình đạo đức trong xứ là gia đình của cậu Ben-gia-min (Benzamine). Cậu bé hết sức vui 
sướng, vì đây là lần đầu tiên cậu được giúp lễ. 

Đến đêm, cậu theo cha xứ đi đưa Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt. Bỗng, cha Brétan nghe có 
tiếng giày khua trên đường,một toán lính đang tiến về phía hai cha con. Cha sợ sẽ bị xét hỏi, 
vội vàng lấy Mình Thánh Chúa trao cho cậu bé Benzamine, để cậu chịu lễ ngay tức khắc, cho 
dù tính theo tuổi thì cậu chưa được phép rước lễ lần đầu. Kế đó, cha cũng trao luôn Mặt Nhật 
đựng Mình Thánh Chúa cho cậu cất giữ, rồi cha con nhanh chân chia nhau mỗi người đi một 
hướng. 

Vì còn nhỏ và sức lại yếu, cậu bé chạy chẳng được bao xa thì đã bị toán lính đuổi theo bắt 
được. Không lâu sau đó, cha Brétan cũng bị bắt, giải về giam chung với cậu bé Benzamine. 
Một tên sĩ quan tra hỏi cha xứ: "Tên linh mục già kia, nhà ngươi cất giữ Bánh Thánh ở đâu?" 
Cha xứ làm thinh không trả lời.  
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Quá tức giận, tên sĩ quan nổ súng bắn chết cha tại chỗ. Lục soát một hồi khắp người cha, 
chẳng thấy chút Bánh Thánh nào, chúng quay sang nạt nộ cậu bé: "Thằng nhóc, chắc chắn 
mày đã giấu Bánh Thánh, đưa ngay cho bọn tao, nếu không, mày cũng sẽ mất mạng như cha 
xứ của mày !" Benzamine vừa can đảm, vừa ngây thơ trả lời: "Thưa các ông, Mình Thánh 
Chúa tôi đang giấu ở... ở... "  

Tên sĩ quan tức giận hét lên: "Giấu ở đâu? Khai ra ngay!" Cậu bé trả lời hết sức dõng dạc: 
"Ở trong tâm hồn của tôi đây, các ông cứ việc mổ bụng tôi ra mà lấy! "  

Bọn lính nghe lời nói khẳng khái như thế thì nổi điên lên vì nghĩ cậu bé cố tình trêu ngươi, 
lập tức chúng liền nổ súng hạ sát Benzamine tại chỗ, rồi đem vùi xác chung với xác của 
cha Brétan dưới chân một gốc cây sồi già... 

Mấy năm sau, khi thời Cách Mạng đảo điên và khốc liệt ở nước Pháp đã qua đi, Giáo Hội 
Pháp được bình yên trở lại. Trong một đêm nọ, có một cơn bão lớn ập đến, quật ngã cây sồi 
già, trốc cả gốc rễ lên, người ta tìm thấy hai bộ xương được chôn cạnh nhau, một người lớn 
và một cậu bé trên tay còn ôm chiếc Mặt Nhật sáng ngời dưới ánh nắng mặt trời vừa lên... 
(Ghi lại từ mạng Internet 1998) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin Chúa biết hết mọi sự, biết chuyện bên ngoài và cả trong 
lòng. Xin Chúa giúp chúng con hành động trong sáng, hành động tốt và như thế, chúng 
con sẽ không còn sợ gì nữa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 12, NĂM B      

Mc 4, 35-41: Chúa Giê-su dẹp yên sóng gió 

 

Chúa Giê-su cho bão tố yên lặng 

1. Lời Chúa: 

36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những 
thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, 
đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc 
gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, 
Thầy chẳng lo gì sao? "39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm 
đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao 
mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là 
ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Thiên Chúa toàn năng: 

Con người bất lực trước bão tố. Nhưng Thiên Chúa thì toàn năng. Có Chúa hiện diện, mọi 
sự sẽ an toàn: “Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: Im đi. Gió liền tắt và biển 
lặng như tờ” (c 39) 

Thứ hai, Chúa ban bình an trong cuộc đời bão tố của mỗi người: 

Ngài ban cho chúng ta bình an trong bão tố của sầu muộn: Ngài bảo đảm rồi đây chúng ta 
sẽ gặp lại những người thân mà chúng ta thiếu vắng họ một thời gian. 

Ngài ban cho chúng ta bình an trong bão tố nghi ngờ: Đứng trước ngã ba cuộc sống, nếu 
chúng ta hỏi ý Chúa thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. 

Ngài ban cho chúng ta bình an trong bão tố lo âu: Lo âu cho mình, lo âu cho người thân 
của mình. Hãy nhớ Thiên Chúa là Cha yêu thương và toàn năng. Ngài giải quyết mọi sự 
cho chúng ta. 

3. Bài học: Hãy vui sống trong bình an của Chúa. 

4. Sống đạo: Chúa ở bên ta 

Anh Gion (John Testrate) là phi công hãng hàng không TWA. Năm 1985, chiếc máy bay 
anh lái bị không tặc chiếm đoạt. Trong 17 ngày liền, một tên không tặc không ngừng dí 
súng vào lưng anh, bắt anh lái từ Hy lạp sang An-giê-ri (Algérie) đi, về 4 lần.. 39 hành 
khách ở trong tình trạng căng thẳng. 

Mới đây, anh phi công kể lại kinh nghiệm của mình: “Lúc đó, tôi biết chắc chắn có Chúa ở với 
tôi, nên tôi chẳng những không sợ hãi, mà còn tràn ngập bình an và tin tưởng.” 

Anh kể thêm : anh trở lại với Kitô giáo lúc 25 tuổi, nhưng mãi đến năm 1983, anh mới thử 
sự sống đức tin tích cực. Anh thích cầu nguyện, đọc Kinh thánh, đi đâu cũng cầm quyển 
Kinh thánh. Nhờ vậy, trong 17 ngày bị uy hiếp, anh vẫn không chút sợ hãi. 

(Cử hành Phụng vụ, tập 2, tr. 159-161) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người tin Chúa chẳng mất mát thiệt hại gì, nhưng luôn được tràn đầy ân 
sủng, bình an, niềm vui, hy vọng và hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin nơi Chúa là 
đấng nhân từ và hay thương xót. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 12, NĂM C  

Lc 9, 18-24: Phê-rô tuyên xưng Chúa Giê-su là Thiên Chúa 

 

Câu trả lời mang tính cá nhân. 
1. Lời Chúa: 
18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các 
ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, 
nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại."20 
Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của 
Thiên Chúa."21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.  
22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại 
bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." 
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 
hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng 
sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, thế nào gọi là biết Chúa? 
Đây không phải là vấn đề biết bằng tri thức như giỏi Giáo lý, giỏi suy tư Thần học ... 
“Biết Chúa’ ở đây cần cảm nghiệm của mỗi người, biết giữa người với người, biết Chúa như biết 
một người bạn, biết Chúa là Thiên Chúa. Thánh Phê-rô tuyên xưng “Thầy là Đức Ki-tô của Thiên 
Chúa.” (c 20) 
Thứ hai, liên hệ giữa biết và mến: 
Các nhà Thần học chưa chắc đã tin và sống sâu sắc bằng một người dân quê.  
Ai biết Chúa thì phải yêu mến Ngài. Ai không vâng nghe lời Ngài, tự do theo ý mình thì không thể 
nói là mình biết và yêu mến Ngài. 
3. Bài học: Hãy có câu trả lời của riêng mình về Chúa Giê-su 
4. Sống đạo: Chúa hiện diện 
Một tác giả vô danh đã so sánh như sau: 
Triết gia Xô-cờ-rát (Socrate) dạy học trò trong suốt 40 năm. Pờ-la-tông (Platon) dạy học trò trong 
50 năm. A-ris-tốt (Aristote) cũng dạy trong 40 năm. Còn Chúa Giêsu chỉ dạy có 3 năm. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng của 3 năm Chúa truyền dạy chắc chắn đã vượt xa 135 năm dạy học của các triết gia vĩ 
đại này. 
Chúa Giêsu không vẽ một bức tranh nào, nhưng các họa phẩm quí giá nhất của Ra-pha-en, Mi-
sen Ang-giê-lô, Lê-ô-nác-đô đa Vin-si (Raphael, Michael Angelo, Leonardo da Vinci) đã thực hiện 
đều là ảnh Chúa. 
Chúa Giêsu không làm bài thơ nào nhưng Đăng-tê (Dante) và hàng nghìn nhà thơ trên thế giới đã 
tìm được thi hứng nơi Chúa. 
Chúa Giêsu không sáng tác bản nhạc nào nhưng các đại nhạc sĩ như Hăng-đên, Bít-tô-phân, 
Bắc, Men-đơ-xân (Handel, Bethoven, Bach và Menderson) đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật 
thánh ca khi họ dùng tài nghệ để ca ngợi Chúa Giêsu. 
Chúa Giêsu đã làm gì cho nhân loại mà mọi người ca ngợi Ngài? Đóng góp duy nhất của Chúa 
Giêsu trong nhân loại là giải phóng tâm hồn con người khỏi tội ác. 
Triết học không làm được việc ấy. Nghệ thuật, văn chương, âm nhạc cũng không. Vì chỉ một mình 
Chúa Giêsu phá vỡ được tội ác trong đời người. Một mình Chúa có thể đem lại an bình cho tâm 
hồn con người, nâng đỡ những kẻ tuyệt vọng và ban sức sống cho những tâm hồn đã chết. 
Nhiều người trong nhân loại kính phục Chúa, ghi nhận lời dạy của Ngài, nhưng vẫn ít người bằng 
lòng tin nhận Chúa là vua, là chủ của cuộc đời mình. 
Có người nói: Tin rằng Chúa chết là tin một sự kiện lịch sử. Nhưng tin rằng Chúa chết thay cho 
mình là tin một cuộc giải phóng. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, một câu nói đáng chúng con suy nghĩ:”Tin rằng Chúa chết là tin sự kiên lịch sử. 
Tin rằng Chúa chết thay cho mình là cuộc giải phóng”. Chúng con tin Chúa chết thay cho chúng 
con. Ngài là ân nhân, là bạn, là đấng giải phóng của chúng con. Xin hết lòng tạ ơn Chúa. Amen. 
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Thứ Hai tuần 12 Thường niên 

Mt 7, 1-5: Đừng xét đoán 

 

Xét đoán là một thói xấu 

1. Lời Chúa: 

1 Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì 
anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên 
Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người 
anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với 
người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong 
con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, 
để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề. 

Thứ nhất, xét đoán là bệnh của con người: 

Ở đâu có 2 người thì người ta nói xấu người thứ ba, tức người vắng mặt. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể đánh giá người khác tốt xấu chỉ vì một hai điều tốt xấu, do đó, chúng 
ta nên xét mình thì có lợi cho chúng ta hơn.  

Thứ hai, xét đoán là cho mình hơn người khác: 

Nếu chúng ta có cùng hoàn cảnh như người chúng ta xét đoán, thử hỏi chúng ta có xấu như họ 
không? hoặc xấu hơn họ không? 

Thứ ba, xét đoán là một cách nói hành, nói xấu và đó là điều không nên làm. 

3. Bài học: Hãy nói tốt cho người khác. 

4. Sống đạo: Khuynh hướng xét đoán 

Xê-nô-phon, nhà hiền triết Hy Lạp sống vào giữa thế kỷ 5 trước công nguyên, đã nói như 
sau: "Thượng Đế đặt lên vai con người hai cái bị : một cái đàng trước và một cái đàng sau. 
Cái bị đàng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị 
đàng trước thì đầy dẫy những cái xấu của người khác. Do đó, con người khó mà thấy 
được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của 
người khác.” 

Khuynh hướng tự nhiên của con người là dễ dàng kết án người khác, nhưng lại tỏ ra dễ 
dãi với chính mình. Chúa Giêsu đến để chỉnh đốn khuynh hướng lệch lạc ấy. Ngài mời gọi 
con người hoán cải, nghĩa là quay trở lại với mình, nhìn thẳng vào thực chất của mình, để 
từ những yếu đuối, bất toàn của mình, mình dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người 
khác hơn.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn xét mình để biết mình. Chúng con biết mình 
thiếu sót, khuyết điểm và tội lỗi. Từ đó, chúng con sẽ thông cảm với người khác hơn. 
Amen. 
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Thứ Ba tuần 12 Thường niên 

Mt 7, 6-12: Khuôn vàng thước ngọc 

Của thánh 
1. Lời Chúa: 
6 Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới 
chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 
7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin 
thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, 
khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con 
rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt 
lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho 
những kẻ kêu xin Người sao? 
12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy 
làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 
Thứ nhất, Thánh Kinh nói về “của thánh”: 
“Của thánh, ngọc trai”, theo người Do Thái, là ơn đặc biệt Chúa ban cho họ mà thôi, ví dụ 
luật cắt bì, quyền giữ Luật Môi-sen. Đây là câu Thánh Kinh bị lạm dụng để thỏa mãn tính 
độc tôn của người Do Thái. 
“Của thánh, ngọc trai” là giáo lý thánh thiện của Chúa: Ai dạy giáo lý sơ sài cho tân tòng là 
khinh thường lời Chúa. 
“Của thánh, ngọc trai” là nơi linh thiêng, ví dụ nhà thờ, do đó, chúng  ta phải nghiêm trang khi 
vào nhà thờ. 
“Của thánh, ngọc trai” là đồ thánh dành riêng cho việc thờ phượng. Do đó, chúng ta phải 
kính trọng đồ thánh. Cha thánh Gio-an Vi-an-nây, tuy nghèo, nhưng luôn dùng chén quí và 
áo lễ đẹp. 
Thứ hai, sách Đi-đa-kê (Didaché) nói về “Của thánh”: 
Sách nầy được gọi là “Những lời dạy của 12 tông đồ”, xuất hiện vào thế kỷ 2, khoảng năm 
100 sau sách Phúc Âm, viết về sự kính trọng phải có đối với của thánh: ”Không ai được 
dự tiệc Thánh Thể của chúng ta, ngoại trừ những người đã chịu phép rửa tội nhân danh 
Chúa Giê-su, vì đối với việc nầy, Chúa đã phán: Đừng cho chó những đồ thánh.” 
3. Bài học: Hãy nghiêm trang khi vào nhà thờ. 
4. Sống đạo: Nước thánh 
Chúng ta hãy cung kính làm dấu thánh giá với nước thánh. 
Cách đây gần 450 năm - tháng 6 năm 1562 - thánh nữ Têrêxa Đức Chúa Giê-su, hay còn 
gọi là Têrêxa thành Avila (1515-1582), hoàn tất cuốn ”Tự Thuật”, viết theo lệnh Cha Giải 
Tội. Nơi chương 31, thánh nữ đặc biệt nói về công hiệu của Nước Thánh, Nước Phép 
đối với ma quỷ, trong kinh nghiệm của chính cuộc đời thánh nữ.  
Một ngày, khi tôi ở nhà nguyện, tên quỷ hiện ra đứng bên trái dưới hình dạng trông thật ghê 
tởm. Đặc biệt khi nhìn cái miệng hắn nói, thì ôi thôi, trông thật kinh khiếp. Người ta có cảm 
tưởng một ngọn lửa lớn phát ra từ thân thể cháy rực của hắn. Bằng một giọng nghe thật hãi 
hùng, hắn nói với tôi rằng tôi được cứu khỏi tay hắn, nhưng rồi thế nào hắn cũng bắt tôi trở 
lại. Tôi sợ hãi vô cùng, liền giơ tay làm dấu Thánh Giá. Tên quỷ biến mất, nhưng trở lại ngay 
sau đó. Hắn biến đi rồi trở lại, đến hai lần như thế. Thú thật tôi không biết phải làm thế nào để 
đuổi tên quỷ đi. Trong nhà nguyện có Nước Thánh, tôi liền lấy Nước Thánh và rảy vào chỗ 
tên quỷ đứng. Lần này thì hắn biến đi và không trở lại nữa! 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết phân biệt đâu là trần tục, đâu là linh thiêng để 
cư xử cho đúng phép. Xin giúp chúng con bái kính nghiêm trang khi vào nhà thờ và thành 
tâm làm dấu thánh giá với nước thánh. Amen. 
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Thứ Tư tuần 12 Thường niên 

Mt 7, 15-20: Đề phòng các tiên tri giả 

 

Tiên tri giả  
1. Lời Chúa: 
15 Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên 
trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, 
làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả 
tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không 
thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ 
xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề. 
Thứ nhất, tiên tri (ngôn sứ) là ai? 
Tiên tri là người biết trước những việc sắp xảy đến. Chúng ta không là tiên tri theo nghĩa 
nầy. 
Tiên tri là người rao giảng lời Chúa. Nghĩa nầy gần với chữ ngôn sứ. 
Thứ hai, tiên tri giả là ai? 
“Họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi” ( c 15) 
Người nói một nơi làm một nẻo là tiên tri giả. 
Thứ ba, tiên tri thật là ai? 
Tiên tri thật là người nói và làm đúng điều mình nói. 
Với người nói lời Chúa rất hay mà cuộc sống thì chưa tốt như lời rao giảng, chúng ta cùng 
suy nghĩ: Nếu họ đã tập sống lời họ rao giảng mà chưa được... thì họ vẫn được coi là tiên 
tri thật. 
3. Bài học: Hãy cố gắng nói thật, sống thật. 
4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây học Giáo Lý với 2 nữ tu  
Người tốt thì người khác cũng dễ nhận ra họ là người tốt. 
Ở làng Ê-qui-di (Ecully) có hai chị đi tu, chính quyền địa phương sau khi phá nhà dòng đã 
đuổi hai chị về quê quán với cha mẹ. Hai chị ấy sống rất nết na, đạo đức, nêu gương sáng 
về đời sống bác ái đối với người bệnh, kẻ hấp hối, cùng dạy giáo lý cho trẻ con và tập cho 
chúng biết cách xưng tội rước lễ. Gio-an đến học giáo lý xưng tội rước lễ với hai chị nữ tu 
ấy ở làng Ecully, nên phải trọ nhà bà dì đủ một tháng. Hai chị thấy Gio-an ngoan ngoãn 
nghiêm trang, lễ phép không quấy phá bao giờ, nên họ thương cách riêng và hay lấy 
gương Gio-an để răn bảo các trẻ khác. 
Khi Gio-an đã học thuộc lòng các kinh và hiểu biết các điều cần thiết, cũng như đã dọn 
mình xưng tội rước lễ vừa xong thì có tin chính quyền đem quân đến lục soát làng Ecully, 
các linh mục ở đây lại vội vàng trốn sang nơi khác. Nhưng chỉ một tháng sau thấy yên, 
các ngài lại trở về Ecully. 
Gio-an được tin, vui mừng đến học cùng hai chị nữ tu ấy mấy ngày, sau đó được xưng tội 
rước lễ lần đầu cùng với 15 trẻ khác. Lúc đó, Gio-an đã 13 tuổi. Vì cậu cùng các trẻ chịu 
lễ ban đêm, lén lút trong nhà tư nên chẳng có ai biết cậu đã rước lễ thế nào, nhưng chúng 
ta  tin  rằng  cậu rước lễ sốt sắng lắm... Những  trẻ  cùng  rước  lễ  với Gioan nói với nhau
rằng Gio-an Vi-an-nây rước lễ sốt sắng như thiên thần (M. Cardo, thánh Gio-an Vi-an-nây) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn nói thật và sống thật. Chúng con biết, không ai 
có thể giấu mãi điều xấu của mình. Xin Chúa giúp chúng con sống lời Chúa cách chân 
thật, vì sự chân thật đem lại tín nhiệm nơi người đời, và công nghiệp trước mặt Thiên 
Chúa. Amen. 
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Thứ Năm tuần 12 Thường niên 

Mt 7, 21-29: Người môn đệ chân chính. 

 

Xây nhà trên đá 
1. Lời Chúa: 
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! 
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong 
ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng 
nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép 
lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất 
mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! 
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà 
trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 
nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người 
ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ 
tan tành."  
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của 
Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 
  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, người khôn là người biết nghe: 
Nhiều người thời nay không biết điều Chúa dạy và điều Hội Thánh rao giảng. 
Có người chẳng những không biết mà còn hiểu lầm hoặc hiểu sai lời Chúa dạy. 
Thứ hai, người khôn là người làm điều mình nghe: 
Kiến thức chỉ có ý nghĩa khi chuyển thành hành động. Người giỏi Giáo Lý chưa chắc đã là người 
công giáo tốt. 
Người khôn là người để lời Chúa uốn nắn mình, làm cho đời mình bừng sáng với nhiều việc lành 
phúc đức. 
3. Bài học: Hãy để lời Chúa uốn nắn chúng ta. 
4. Sống đạo: Tìm lại niềm tin 
Rê-gi-na Ri-lây (Regina Riley) có kể một câu chuyện về gia đình của bà. Trong nhiều năm trời, bà đã 
từng cầu nguyện cho hai cậu con trai trở về với đức tin... Thế rồi một buổi sáng Chúa Nhật nọ, ngay 
trong nhà thờ, bà không thể nào tin vào mắt mình nổi khi thấy hai đứa con bà bước vào Nhà Thờ ngồi 
vào hàng ghế đối diện bà. Sau đó, bà liền hỏi hai cậu rằng: điều gì đã thôi thúc họ trở lại với Chúa. 
Cậu em liền kể lại đầu đuôi mọi sự: 
Hôm ấy, đang thời gian nghỉ hè tại Cô-lô-ra-đô (Colorado) hai cậu lái xe đổ xuống một con đường ở dốc 
núi, lúc đó trời đang mưa tầm tã. Bỗng nhiên, họ gặp một cụ già không dù che, người ướt sũng đang 
bước đi dáng điệu khập khễnh. Dù mưa to, cụ vẫn hăng hái tiến bước trên đường. Hai anh em liền dừng 
xe mời cụ lên. Té ra ông cụ đang trên đường đi dự Thánh Lễ tại một Nhà Thờ ở cuối con đường cách đó 
khoảng 5 cây số. Hai anh em liền lái xe đưa cụ đến đó. Vì trời mưa vẫn còn nặng hạt và chẳng biết làm 
gì hay hơn, nên hai anh em quyết định chờ đợi cụ già để chở cụ về lại nhà sau khi lễ tan.  
Nhưng ngay sau đó hai cậu liền nghĩ : Nếu thế thì nên vào luôn trong Nhà Thờ hơn là ngồi đợi ngoài 
xe... Thế là trong khi hai anh em lắng nghe các bài đọc Thánh Kinh và tham dự việc bẻ bánh thì có một 
điều đã làm họ xúc động sâu xa. Họ chỉ có thể cắt nghĩa với bà mẹ như thế này: "Mẹ ơi! Mẹ biết 
không,  lúc bấy giờ giống như  chúng con trở về nhà, sau một chuyến đi dài đằng đẵng đầy mệt mỏi." 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa là lời đem lại cho chúng con sự sống 
đời đời. Xin Chúa giúp chúng con đừng cố ý sửa đổi lời Chúa cho hợp với chúng con. Nhưng xin 
cho chúng con biết để cho lời Chúa uốn nắn chúng con và chỉ có như thế, chúng con mới sống tốt 
được. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 12 Thường niên 

Mt 8, 1-4: Chúa Giê-su chữa người phong cùi 

Đức tin của người phong cùi 
1. Lời Chúa: 
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người 
phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho 
tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, 
anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, 
nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho 
người ta biết."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, lòng tin giúp anh cùi thêm can đảm: 
Anh biết anh đi vào hội đường thì có thể bị ném đá chết vì luật không cho người phong cùi 
vào hội đường. Lòng tin sẽ giúp ta vượt mọi nguy hiểm. 
Thứ hai, lòng tin giúp anh nhận ra Chúa Giê-su là Thiên Chúa: 
“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn” (c 2): Chữ  “Nếu Ngài muốn” nói đến quyền năng Thiên Chúa. 
Qua lời van xin đó, anh hoàn toàn tin tưởng, phó thác nhưng không ép Chúa Giê-su phải 
làm phép lạ cho anh được lành, và Chúa đã cho anh lành. 
3. Bài học: Hãy tin vào quyền năng và tình thương của Chúa Giê-su. 
4. Sống đạo:  Chứng tá của niềm tin 
Niềm tin được tiếp nhận và nuôi dưỡng bằng chính chứng tá của những người chung 
quanh, nhất là của những người thân trong gia đình. Vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái 
hãy tin rằng chúng ta cần có nhau. Chúng ta được nâng đỡ bằng niềm tin của mỗi người 
trong gia đình. 
Đức Cha Ca-ma-ra (Helder Camara) đã kể lại chính kinh nghiệm của ngài như sau: 
Tôi có một người anh hơn tôi 5 tuổi, đã được rửa tội và theo học tại trường do các cha 
dòng Maria điều khiển. Nhưng sau đó, anh tôi tuyên bố là đã hoàn toàn mất đức tin. Sau 
khi tôi thụ phong linh mục, tôi đã cùng anh tôi về chung sống với một người chị không lập 
gia đình. Mỗi lần tôi sắp đi giảng hoặc đi dâng thánh lễ, anh tôi thường hỏi: 
Hôm nay chú định giảng gì đó? 
Tôi thành thật giải thích cặn kẽ cho anh tôi hiểu những gì tôi định giảng cho người khác. 
Anh tôi chú ý lắng nghe nhưng không đưa ra một lời bình luận nào. 8 năm sau, lúc bị bệnh 
nặng và biết mình sắp chết, anh gọi tôi lại bảo: 
Tôi biết chú là người thông minh và hiểu rộng hơn tôi. Tôi không bao giờ thấy sự cách biệt 
giữa đức tin và cuộc sống của chú. Vậy tôi xin hỏi chú : có thể tin thế cho người khác 
được không? Có thể hưởng nhờ đức tin của một người mà mình tin tưởng không? Tôi tin 
vào sự chân thành của chú. Tôi đã mất đức tin, nhưng tôi có thể dựa vào đức tin của chú 
để chịu lễ không? 
Tôi  trả lời: 
Tôi tin rằng Chúa sẽ tưởng thưởng thái độ khiêm tốn của anh. Tôi không nghi ngờ gì hết. 
Tôi đã trao Mình Thánh Chúa cho anh, và tôi tin chắc rằng anh sẽ được Chúa thưởng. 
Trong cơn xúc động, anh tôi nói: 
Bây giờ thì chưa được đâu, tôi còn phải xưng tội đã. 
Tôi định đi tìm một vị Linh Mục đến giải tội, nhưng anh tôi dứt khoát đòi xưng tội với tôi. 
Và anh tôi đã xưng tội, rước lễ một cách sốt sắng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi đã 
nghe anh tôi thốt lên: “Tôi tin, tôi tin”, tôi tin không phải là vì chú, nhưng là vì chính tôi tin.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, anh cùi trong đoạn lời Chúa nhờ tin mà được khỏi bệnh ; người anh 
trong câu chuyện đã nhờ người em mà tìm lại được đức tin. Xin Chúa ban thêm đức tin 
cho chúng con, vì đức tin đem lại hy vọng và sức sống cho con người. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 12 Thường niên 

Mt 8, 5-17: Lòng tin của viên đại đội trưởng     

 

Chúa Giê-su đề cao đức tin người ngoại giáo 
1. Lời Chúa: 
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 
"Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến 
chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài 
chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính 
tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo 
người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với 
những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin 
như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng 
các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị 
quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói 
với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, 
người đầy tớ được khỏi bệnh.  
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15 Người đụng 
vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. 
16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được 
các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã 
mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su đề cao đức tin của viên sĩ quan ngoại giáo: 
Khi đề cao đức tin của người ngoại giáo, Chúa Giê-su muốn cho chúng ta thấy rõ sự cứng lòng 
không tin của người Do Thái. 
Họ khen Chúa Giê-su giảng lời thâm thúy, nhưng họ không tin. 
Họ tận mắt thấy các phép lạ Ngài làm, nhưng họ vẫn không tin. 
Thứ hai, tại sao Chúa Giê-su lại khen đức tin của người ngoại giáo? 
Ngài khen vì ông là người Rô-ma thống trị mà lại tin vào một người Do Thái bị trị là chính Ngài. 
Ông là người ngoại giáo mà lại nhận ra và tin vào Thiên Chúa quyền năng: “Xin Ngài chỉ phán một 
lời thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh.” Đức tin đó người Do Thái chưa có. 
3. Bài học: Hãy tôn trọng đức tin của anh chị em tân tòng. 
4. Sống đạo: Người đạo mới sống đạo 
Ông chịu phép rửa tội năm 33 tuổi, do Cha A-ma-ran (Amaral) vào năm 1635. Ngay từ đó, ông 
được nhiều ơn của Chúa Thánh Linh, nhiệt thành làm việc tông đồ. Ông đã xin được giúp các cha 
trong việc rao giảng Phúc Âm, nhưng Cha Amaral thấy ông có gia đình và muốn lòng nhiệt thành 
của ông mang hoa trái cho vùng này, nên cha khuyên ông làm tông đồ giữa đời, bằng lời nói và 
gương sáng giữa mọi người. Ông từ bỏ các thú vui trần tục và sốt sắng giữ chay tịnh, cầu nguyện. 
Khi lương dân lấy các đồ đạc trong nhà, ông còn ngợi khen Chúa vì được chịu khổ. 
Từ đó, Cha Mô-ren-li (Morelli) giao cho ông coi sóc giáo dân ở Kiên Lao. Ông lại càng nhiệt thành 
hơn. Ông đến thẳng Kinh đô để biện hộ cho đạo Công Giáo và tố cáo quan hà nhiễu nhân dân, và 
xin được phép làm nhà thờ tại Kiên Lao. Cha Bốc-gét (Borges) đã đến làm phép nhà thờ và chứng 
kiến lòng đạo của dân chúng. Có lần cha phải rửa tội một lúc ba bốn trăm người và vì thế họ phải 
làm ba nhà thờ. 
Lòng nhiệt thành của ông Bê-noa (Bênoit) đã thôi thúc mọi tín hữu, khi đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, 
họ mang theo gạo để phân phát cho người nghèo. Mỗi ngày Chúa Nhật, người ta thấy trước cửa 
nhà thờ một đống gạo lớn. Một hôm, ông đến với bọn trộm cướp nói thẳng: "Tôi sẵn sàng chia sẻ 
số gạo thóc cho, nhưng phải bỏ nghề bất lương cướp đoạt của người khác." (Lm. Vũ Thành, Dòng 
máu anh hùng) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, đức tin là sự cảm nhận và dấn thân của từng người. Xin Chúa giúp chúng con 
thêm vững tin và xin cho những anh chị em tân tòng biết cảm ơn Chúa đã ban cho mình niềm tin 
và hy vọng. Amen. 
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TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 13, NĂM A    

Mt 10, 37-42: Từ bỏ để theo Chúa 

 

Dứt khoát chọn Chúa (1) 
1. Lời Chúa: 
37 Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì 
không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai 
giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 
40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 
41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc 
ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần 
thưởng dành cho bậc công chính. 
42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn 
đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." 
2. Suy niệm: 
Có 2 điều cần bàn đến qua lời Chúa hôm nay. 
Thứ nhất, lời Chúa dạy: 
“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy”    (c 37) 
“Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (c 37) 
Thứ hai, ý nghĩa lời Chúa dạy: 
Những lời trên đây không có ý dạy chúng ta xao lãng bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ: Người 
lương vẫn chưa tin vào sự hiếu thảo của người công giáo, dù chúng ta đã có rất nhiều cố gắng 
sống tinh thần hiếu thảo đúng theo lời Chúa dạy. Hãy nói nhiều hơn, sống nhiều hơn tinh thần 
hiếu thảo của đạo Chúa. 
Nghĩa đúng của câu lời Chúa là chúng ta phải dứt khoát lựa chọn, tức phải chọn Chúa. 
3. Bài học: Hãy chọn Chúa vì Ngài là nguồn sự sống. 
4. Sống đạo: Theo anh, em cũng đi tu 
Ảnh hưởng của Linh mục Giuse Maria Thích trên gia đình ngấm ngầm chiếu tỏa. Em gái của Cha 
pháp danh là Như Ngộ học chữ Hán lúc 6 tuổi, 9 tuổi học chữ Pháp, chữ Quốc ngữ rồi làm trợ 
giáo ở Khánh Hòa, cùng một trường với anh. Nhờ sự gần gũi và cảm phục gương sống của anh, 
cô được hiểu biết và mến Đạo Thiên Chúa. Sau khi Cha Thích đi tu, cô rời Khánh Hoà ra dạy ở Hà 
Tĩnh, rồi về gia đình nghỉ hè. Tiếng gọi thiêng liêng thúc bách. Một hôm, vào 11 giờ trưa, cô từ giã 
gia đình ra đi, chỉ mang theo một bộ áo quần, để lại một bức thư với tất cả nữ trang.  
Thật là đau đớn cho cha mẹ khi biết là con gái trưởng thành đã dứt khoát ra đi vào Dòng Cát Minh 
(Carmel) tại Kim Long, Huế. Mẹ Bề Trên Em-mê đờ Ma-ri (Aimée de Marie) thừa sai Cát Minh 
người Pháp đã đón nhận ứng sinh từ nay mang tên là An-nê  Nguyễn thị Ngọc.  
Cụ Bà Nguyễn văn Mại đến Nhà kín chửi mắng, bắt cô trở về gia đình. Cụ Ông cũng đến lôi con 
gái về, nhưng cô tu sinh khóc to và nằm trì xuống đất. Hai cụ thân sinh đều phải thối lui.   
Ngày 29-9-1921, nữ tu An-nê Ngọc (Agnès Ngọc) được mặc áo Dòng với tên Ma-ri-a Thánh Thể 
(Marie de l'Eucharistie). Nhà Dòng mời gia đình cụ Thượng Mại, thầy Thích, các em, các cháu, gia 
đình Thượng thư Nguyễn Hữu Bài, các quan, linh mục giáo dân đến tham dự.     
Nghi lễ tiến hành rất trọng thể uy nghi khiến Cụ ông và cụ Bà Nguyễn Văn Mại rất xúc động và 
mến phục chí khí của hai người con dũng cảm đạo hạnh. Từ đó, hai Cụ có cảm tình với đạo Công 
giáo.         
Như thế, hai anh em đi tu, bị coi như bỏ cha bỏ mẹ. Nhưng cuối cùng, hai anh em vẫn trọn tình với 
Chúa và trọn hiếu với cha mẹ. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, đi tu thường bị coi là bất hiếu, là bỏ cha bỏ mẹ. Nhưng trong thực tế, không ai 
hiếu thảo với cha mẹ cho bằng người đi tu. Xin các cha mẹ hiểu rõ đạo Chúa và nhiệt tình tạo điều 
kiện cho con cái đi tu. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 13, NĂM B     

Mc 5, 21-43: Chúa chữa bệnh và cho sống lại 

 

Chúa Giê-su đi liền theo yêu cầu 

1. Lời Chúa: 

21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. 
Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. 
Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản nài xin: "Con 
bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được 
sống."24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.  

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy 
thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.27 
Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ 
vào áo của Người.28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."29 
Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.30 Ngay lúc đó, Đức 
Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà 
hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? "31 Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như 
thế mà Thầy còn hỏi: " Ai đã sờ vào tôi? "32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ 
đã làm điều đó.33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ 
phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng 
tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." 
35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con 
gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, 
liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."37 Rồi Người không cho ai 
đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.38 Các ngài đến 
nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 Người bước 
vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ 
đấy! "40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và 
những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-
tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! "42 Lập tức con bé đứng dậy 
và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.43 Đức Giê-
su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su nhanh nhẹn làm theo lời mời: 

Ngài nhanh nhẹn trước hết là vì thương người cha biết lo cho con: ”Con bé nhà tôi gần 
chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu” (c 23) 

Ngài nhanh nhẹn vì Ngài nhiệt thành: “Người liền ra đi với ông” (c 24) 

Thứ hai, chúng ta không nên từ chối khi được mời: 

Được mời mà từ chối thì người ta sẽ không dám mời lần thứ hai. 

Được mời, tức là được tạo điều kiện để phục vụ. Hãy chớp thời cơ. 

3. Bài học: Hãy nhanh nhẹn trong phục vụ. 

4. Sống đạo: Cốt lõi của tôn giáo 

Chúng ta ngồi lại để cùng nhau bàn bạc thì tốt, nhưng cùng nhau hành động thì tốt hơn. 
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Vào khoảng năm 1883, dưới sự lãnh đạo của một thanh niên, 8 sinh viên Công giáo 
đại học Paris thường họp nhau hàng tuần để bàn về chiến thuật bênh vực Giáo hội. 
Nhưng suốt một năm trời, những buổi thảo luận đó không đưa đến một hành động cụ thể 
nào.  

Tình cờ họ được nghe một lời thách thức của một người chống phá Giáo hội: "Các anh thì 
lúc nào cũng nói đến công lao của Giáo hội các anh trong quá khứ, không ích gì, ngày nay 
Giáo Hội các anh đã chết. Nếu các anh bảo Giáo hội các anh đang sống, hãy chứng minh 
đi. Một năm qua chúng tôi chỉ nghe các anh tranh cãi, nhưng chưa thấy một hành động cụ 
thể nào." 

Lời thách thức đó đã được 8 sinh viên đón nhận như một bài học quí giá. Ngay chiều hôm 
đó, thay vì tiếp tục tranh cãi, họ đã hành động cụ thể bằng cách thu nhặt số củi khô dùng 
để sưởi trong phòng và đem đến biếu cho người nghèo đang rét run tại phòng bên cạnh vì 
không đủ tiền mua chất đốt. Những sinh viên này đã hiểu rằng không thể bênh vực Giáo 
hội bằng những lời nói suông, nhưng bằng chính những hành động cụ thể, bằng cả cuộc 
sống nữa. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, qua đoạn lời Chúa hôm nay, Ngài đi liền theo lời mời của người nhà 
bệnh nhân. Xin Chúa giúp chúng con nhanh nhẹn nhận lời, và đừng từ chối nếu lời mời 
đem lại lợi ích cho người mời. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 13, NĂM C    

Lc 9, 51-62: Chúa Giê-su cương quyết lên Giê-ru-sa-lem 

 

Để kẻ chết chôn kẻ chết 
1. Lời Chúa: 
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 
Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị 
cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-
ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa 
Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 
Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác. 
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi 
cũng xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người 
không có chỗ tựa đầu." 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin 
cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết 
của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."  
61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ 
biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng 
sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, luật Do Thái đối với người chết: 
Sách Lê-vi 21,19 : Thượng tế được miễn chôn cất cha mẹ để khỏi bị ô uế. 
Sách Dân số 6,6 : Suốt kỳ khấn, không được gần xác chết, dù là cha mẹ. 
Người Do Thái chôn người chết trong cùng một ngày. Vậy chỉ mất mấy giờ là xong nghĩa 
vụ hiếu thảo, nhưng Chúa Giê-su vẫn không chấp thuận nên Ngài đã nói: “Cứ để kẻ chết 
chôn kẻ chết” (c 60) 
Thứ hai, ý nghĩa câu lời Chúa “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết” (c 60) 
Câu nầy tuy khó nghe và dễ sinh hiểu lầm là bất hiếu. Nhưng Chúa Giê-su không có ý đề 
cập đến hiếu thảo trong câu nầy. Ý chính là chuyện chôn cất đã có người lo, còn truyền 
giáo là việc quá quan trọng, quá cấp bách nên phải làm liền. 
Câu nầy cũng có nghĩa là kẻ theo Chúa thì phải theo trọn vẹn, phải từ bỏ những gì làm 
chậm bước dù đó là vấn đề hiếu thảo. 
3. Bài học: Hãy truyền giáo với hết tâm lực của mình. 
4. Sống đạo: Lương dân trở lại đạo nhờ truyền giáo mạnh mẽ 
Với những hy sinh quá đáng vào hoạt động truyền giáo, lại thêm đời sống khổ hạnh và 
thời tiết chưa quen, Cha Ghi-da (Claudiô Guiart) dần dần bị kiệt sức. Nói đến công việc 
chồng chất, mà cha phải gánh nhận, cha Guiart đã viết trong thư gởi các Bề Trên chủng 
viện Paris : “Nếu có 100 linh mục ở trong địa sở truyền giáo này, họ vẫn thấy việc làm 
không hết. Các người lương dân lĩnh nhận đạo giáo một cách dễ dàng. Muốn nghỉ ngơi 
một chút, nhưng không được. Mỗi đêm, có từng trăm người đến kêu nài xin thương ban 
các bí tích cho họ, đêm hôm sau có thể còn đông hơn. Sau nhiều đêm thức suốt, kéo dài 
ra cả một phần ban ngày, may ra mới được một vài giờ nhàn rỗi.” Ngày 03-06-1673, cha 
chính Ghi-da (Claudiô Guiart) đã chết sau một cơn bệnh rất chóng vánh, ở cửa Hội An. 

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, qua đoạn lời Chúa hôm nay, Ngài xác nhận truyền giáo là việc tối quan 
trọng. Xin giúp chúng con hiểu ý nghĩa lời Chúa và quyết tâm truyền giáo với hết tâm lực 
Chúa ban. Amen. 
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Thứ Hai tuần 13 Thường niên 

Mt 8, 18-22: Con Người không có chỗ gối đầu 

 

Chúa Giê-su sống nghèo 

1. Lời Chúa: 

18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến 
đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời: 
"Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗtựa đầu." 
21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con 
trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."   

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su sống nghèo: 

Chúa Giê-su từ bỏ tất cả và chấp nhận giáng sinh tại hang đá Bê-lem nghèo nàn. Trên đường 
truyền giáo, Ngài mượn thuyền của thánh Phê-rô và của người khác. Nấm mộ của Ngài 
cũng là của vay mượn. Ý nói Ngài rất nghèo. 

Thứ hai, lý do Chúa Giê-su dạy chúng ta phải sống nghèo: 

Vì các môn đệ nghèo sẽ thật tình tận hiến vô điều kiện.  

Vì ai càng sống nghèo thì càng dễ chấp nhận gian nan, càng dễ phục vụ. Cuộc sống của 
họ trong tương lai sẽ vô định hơn cả loài vật, nhưng càng vô định thì họ càng phó thác nơi 
Chúa và Ngài sẽ lo cho họ mọi sự. 

3. Bài học: Đừng đòi hỏi tiện nghi. 

4. Sống đạo: Tỷ phú bán gia tài rồi tu dòng Phan-xi-cô 

Ngày 2/3/07 vừa qua, hãng Tin Tức Công Giáo Thế Giới (CWN) đã loan tin ông Nát-xa-ri 
(Fred Nassiri) một nhà tỷ phú tại Hoa Kỳ, dâng hiến tất cả tài sản mình cho người nghèo và 
sẽ trở thành tu sĩ Phanxicô.  Một Phanxicô thời đại đã xuất hiện !  Ông là người Mỹ gốc I-
ran. Từ Hồi Giáo, ông đã trở lại Công Giáo. Ngày  1/3 vừa qua, khi đến Vatican gặp Đức 
Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Bẹc-tô-nê (Tarcisio Bertone) ông nói: “Tôi muốn mang 
đến Vatican một chứng từ đức tin và lòng khâm phục lý tưởng dòng Phanxicô. Tất cả tài sản 
của tôi sẽ dành cho người nghèo để tôi trở thành tu sĩ Phanxicô.” Giải thích về sự chuyển 
hướng cuộc đời, ông Nassiri phát biểu: “Càng nhiều tiền của, càng có nhiều nghĩa vụ đối với 
người chung quanh mình.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đừng quá bám víu vào của cải thế gian mau qua 
chóng hết, đừng quá lệ thuộc vào tiện nghi vật chất, để chúng con nghèo khó hơn, thanh 
thoát hơn và hết mình dấn thân phục vụ hơn. Amen. 
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Thứ Ba tuần 13 Thường niên 

Mt 8, 23-27: Chúa dẹp yên sóng gió 

 

Chúa Giê-su ngủ giữa sóng gió 

1. Lời Chúa: 

23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh 
khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và 
nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát 
thế, hỡi những người kém lòng tin! "  Rồi Người  trỗi dậy, ngăm  đe  gió  và  biển:  biển liền
lặng như tờ. 
27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân 
lệnh? "  

2. Suy niệm: 

Chúng ta tìm hiểu lời Chúa hôm nay qua 2 điểm. 

Thứ nhất, ý nghĩa việc Chúa Giê-su nằm ngủ giữa sóng gió: 

Việc Chúa ngủ muốn nói đến sự vắng bóng Chúa. 

Việc Chúa ngủ trên thuyền muốn nói Ngài vẫn hiện diện trong Giáo Hội, nhưng chúng ta 
không thấy bằng con mắt xác thịt. 

Thứ hai, Chúa Giê-su can thiệp với quyền năng Thiên Chúa: 

Ngài can thiệp thì mọi chuyện sẽ ổn: “ Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển và biển liền
lặng như tờ” (c 26) 

Ngài can thiệp khi các tông đồ yêu cầu: “Các ông lại gần đánh thức Người và nói: Thưa Thầy 
cứu chúng con, chúng con chết mất” (c 25). Chúng ta có yêu cầu Ngài can thiệp không? 

3. Bài học: Hãy luôn cầu xin với Chúa. 

4. Sống đạo: Hiệu năng của cầu nguyện 

Chú bé nông dân 15 tuổi vùng Căng-dát (Kansas) bị té trầy đầu gối. Đến đêm, vết trầy bắt 
đầu đau và 2 ngày sau thì làm cậu nhức nhối. Bác sĩ khuyên: Có lẽ không cứu được chân 
chú bé đâu. Nếu tệ hơn, chúng ta phải cưa. Chú bé ngày càng sốt, bác sĩ tin chắc chỉ có 
phép lạ mới cứu sống cậu.  

Gia đình bắt đầu cầu nguyện. Bà mẹ, ông bố và Et (Ed) cậu con trai khác trong nhà, dần 
dần mọi người quì bên giường cầu nguyện suốt ngày đêm, chỉ dành giờ làm những việc 
cần thiết. Ngày thứ 3, bốn cậu con trai còn lại cũng cùng cầu nguyện. Sáng hôm sau, bác 
sĩ ngạc nhiên thấy vết thương bớt sưng và cậu bé đã ngủ ngon. Chỉ 3 tuần sau, Ây-sân-
ao (Dwight Davis Eisenhower) Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ, đã đi lại được. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, không ai kêu cầu mà Chúa không nhận lời. Xin giúp chúng con luôn nhớ 
đến Chúa, để tạ ơn và khi cần thiết, để xin Chúa ban ơn nâng đỡ, an ủi. Amen. 
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Thứ Tư tuần 13 Thường niên 

Mt 8, 28-34: Chúa chữa 2 người bị quỉ ám và chuyện  

đàn heo 

Quỉ ám 
1. Lời Chúa: 
28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong 
đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la 
lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến 
đây làm khổ chúng tôi sao? "30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ 
nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia."32 
Người bảo: "Đi đi! " Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy 
heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào 
thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra 
đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.  
2. Suy niệm: 
Chúng ta bàn đến ma quỉ qua 2 điểm. 
Thứ nhất, ma quỉ là ai? 
Ma quỉ không phải là hồn người tội lỗi đã chết. 
Ma quỉ là thiên thần không vâng lời Chúa. 
Thứ hai, những dấu hiệu để nhận diện người bị quỉ ám: 
Ma quỉ có thể ám nhập vào một ai đó và khiến họ làm những điều dị thường như nói tiếng lạ 
mà không cần học, có sức mạnh kỳ lạ khác thường. 
Ma quỉ lay động đồ đạc, phá phách. 
Ma quỉ đánh đập... 
3. Bài học: Đừng đứng về phe ma quỉ vì chúng luôn làm điều xấu. 
4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây và ma quỉ 
Đêm nào cha Gio-an cũng nghe tiếng đập như vậy nên sợ hãi, kinh khiếp không ngủ được, 
yếu nhược xanh xao hơn trước nhiều. Con chiên trong xứ thương cha và lo lắng, sợ cha sinh 
bệnh nên cử người cầm súng canh gác cả bốn mặt nhà xứ và cả trên gác chuông nhà thờ. 
Nhưng đều vô ích, vì đêm nào tiếng đập cùng đẩy cửa rầm rầm vẫn xảy ra nơi này nơi kia, 
khiến những người canh rùng mình sợ hãi vì chẳng thấy ai hết. Có một đêm, những người 
canh gác sợ quá phải tri hô lên. Cha Gio-an ở trong nhà chạy vội ra xem xét mọi nơi không 
thấy ai. Bấy giờ cha Gio-an và mọi người đều tin là ma quỷ làm những việc ấy, chớ không 
phải do con người.  
Lúc ban đầu, cha Gio-an tưởng kẻ gian làm thì sợ hãi kinh khiếp, nhưng khi cha Gio-an biết chắc 
là do ma quỷ quậy phá, nhát mình, cha chẳng còn sợ hãi gì nữa, nên bãi bỏ những phiên canh 
gác đêm, không cho người canh gác nữa. 
Lúc đầu, ma quỷ ở bên ngoài, không vào trong nhà nhưng về sau, từ khi cha Gio-an cho 
những người canh gác về thì đêm nào nó cũng vào trong phòng cha, đánh đổ ghế ngồi, bàn 
viết, mở tủ, mở rương, lục lạo khắp nơi và cứ liên tục kêu tên cha Gio-an: "Vi-an-nây, Vi-an-
nây!" 
Rồi chúng chửi rủa, mắng nhiếc cha là thằng ăn khoai. Có lần nó đe dọa cha rằng: Bớ Vi-an-
nây! Tao sẽ đánh, sẽ trị mày! Tao sẽ bắt mày, này tụi tao sắp tóm được mày rồi. 
Có khi như thợ mộc đóng đinh vào cột nhà, cưa xà, đục chỗ nọ, khoan chỗ kia; khi thì nó lấy tay 
đập trên mặt bàn, trên chậu rửa mặt kêu bùm bùm như người đánh trống. Có đêm cha Gio-an 
nghe như có toán quân tập trận ở ngoài sân, hay có người đi giày, đi guốc kêu lộp cộp ở hàng 
hiên suốt đêm. Có đêm, nó đến giường, giật mùng rất mạnh như muốn xé nát cái mùng ra và 
rung giường cho cha rơi xuống đất. (M. Cardo, thánh Gio-an Vi-an-nây) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, nói đến ma quỉ là nói đến kẻ ác. Ma quỉ chuyên làm khổ con người, luôn 
cám dỗ con người đi vào con  đường tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con tránh xa dịp tội để không 
mắc mưu ma quỉ và không làm điều tội lỗi mất lòng Chúa. Amen. 
 



 
 

  57

Thứ Năm tuần 13 Thường niên 

Mt 9, 1-8: Chúa chữa người bại liệt 

 

Chúa Giê-su tha tội 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng 
đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su 
bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "3 Có mấy kinh sư nghĩ 
bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng."4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: 
"Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được 
tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới 
đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, 
vác giường đi về nhà! "7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi 
và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. 

2. Suy niệm: 

Chúng ta tìm hiểu lời Chúa hôm nay qua 2 vấn đề. 

Thứ nhất, hành vi tha tội chứng tỏ Chúa Giê-su là Thiên Chúa: 

Khi chữa người bất toại, Chúa Giê-su không nói “Ta cho con lành” nhưng Ngài nói “Nầy 
con, con đã được tha tội rồi”(c 2): Người Do Thái tin rằng không người bại liệt nào có thể 
đứng dậy, trừ khi tội lỗi đã được tha. 

“Đức Giê-su nói: Trong hai điều, một là bảo: Con đã được tha tội rồi; hai là bảo: Đứng dậy mà 
đi, điều nào dễ hơn” (c 5).  

Nếu Chúa Giê-su có thể ra lệnh cho người bại liệt đứng dậy mà đi thì đó là bằng chứng 
cho thấy Ngài là Thiên Chúa và do đó, Ngài có quyền tha tội. 

Thứ hai, Chúa Giê-su ban quyền tha tội cho các tông đồ và qua các ngài, quyền đó lại 
được ban cho các linh mục trong Giáo Hội: 

Chúa biết chúng ta sẽ tái phạm nhưng Ngài vẫn tha. Đó là điều tích cực của bí tích hòa 
giải. 

Linh Mục chỉ là đại diện, chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi. 

Bí tích hòa giải được ví như cái phanh giúp chúng ta giảm bớt điều xấu. 

3. Bài học: Hãy siêng năng đến với bí tích hòa giải. 

4. Sống đạo: Cha Gio-an Vi-an-nây và những người xưng tội 

Đến 9 giờ tối, khi cha về nhà nghỉ thì khóa cửa nhà thờ lại. Bấy giờ, những người chưa 
kịp xưng tội thì ngồi dưới hiên nhà thờ chờ tới nửa đêm, khi cha ra nhà thờ mới xưng tội 
được, vì mọi người đều lần lượt theo phiên. Ai đến trước xưng trước, ai đến sau xưng 
sau. Người viết tiểu sử cha Gio-an nói: 

Tôi đã thấy nhiều người nhà giàu sẵn lòng cho tiền những người nghèo để họ nhường 
cho mình xưng trước, nhưng những người ấy không chịu lấy tiền, cũng không chịu 
nhường phiên của mình. (M. Cardo, Thánh Gio-an Vi-an nây) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Linh Mục tối cao. Xin thánh hóa các Linh Mục, để các ngài xứng 
đáng trao ban các bí tích, cách riêng bí tích giải tội. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận lỗi 
và xin Chúa tha thứ tội lỗi qua bí tích giao hòa. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 13 Thường niên 

Mt 9, 9-13: Chúa Giê-su kêu gọi Mát-thêu 

 

Chúa Giê-su kêu gọi người tội lỗi 

1. Lời Chúa: 

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu 
đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người. 

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, 
cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ 
Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe 
thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 
Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không 
đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su đến để kêu gọi người tội lỗi: 

Ngài nói “Người đau ốm mới cần thầy thuốc”(c 12). Ý nói Ngài đến thế gian vì người tội lỗi, 
để cứu người tội lỗi. 

Ngài chịu chết trên thánh giá cũng vì người tội lỗi. 

Thứ hai, chúng ta đều là những người tội lỗi: 

Chúng ta tất cả đều là những con người mỏng dòn và yếu đuối. 

Không ai trong chúng ta hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Tốt xấu rất gần nhau nên hãy 
coi chừng kẻo trở nên xấu. 

3. Bài học: Hãy tránh xa dịp tội để không làm điều xấu. 

4. Sống đạo: Cây thông đâu cần học Giáo Lý 

Con hư  là do cha mẹ không lo giáo dục hồn xác.  

Câu chuyện sau đây xảy ra ở xứ Ê-xen (Eseles) miền Vô-gờ (Vosges) nước Pháp, 
khoảng cuối thế kỷ 19.  

Một hôm, Cha xứ gặp một bà nọ và bảo: 

Bà nhớ cho mấy cháu nhỏ đi học giáo lý để chuẩn bị rước lễ vỡ lòng nghe! 

Cho hay không chẳng quan hệ gì. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía rừng thông: Cha xem, 
cây thông đâu cần học giáo lý mà chúng vẫn tươi tốt và phát triển như thường đó! 

Ờ, vậy con heo trong chuồng cũng thế phải không bà? 

Sau đó một thời gian, vào năm 1910, cả xứ Ê-xen xôn xao trước hung tin: Cậu con trai 
của người đàn bà nói trên đã bóp cổ giết chết mẹ, vì bà ta không đưa tiền cho nó đi tiêu 
xài, nhậu nhẹt. Màn lưới pháp luật đã tóm cổ nó và tuyên án tử  hình sau đó mấy ngày. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, tội lỗi làm cho con người ra mê muội, xấu xa. Xin Chúa giúp chúng con tránh 
xa dịp tội. Xin cho các cha mẹ biết dạy dỗ con cái đi theo con đường công chính. Amen.  
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Thứ  Bảy tuần 13 Thường niên 

Mt 9, 14-17: Tranh luận về việc ăn chay 

 

Sống giống như mình 

1. Lời Chúa: 

14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các 
người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: 
"Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi 
tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo 
cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.17 Người ta cũng không đổ 
rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng 
rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, không nên bắt người khác sống giống như mình: 

Trong đoạn lời Chúa, các môn đệ Gio-an muốn các tông đồ phải sống giống như họ: "Tại sao 
chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?"(c 14) 

Hình như ai cũng tự cho mình tốt, nên đòi người khác phải giống như mình mới tốt. Đó là 
một đòi hỏi quá đáng. 

Thứ hai, phải chấp nhận đa dạng: 

Trời sinh ra mỗi người một tính, không ai giống ai, nên phải chấp nhận người khác sống 
khác mình, miễn rằng đó là cuộc sống tích cực và tốt lành. 

3. Bài học: Hãy chấp nhận đa đạng. 

4. Sống đạo: Góp phần xây dựng 

Một người thợ giầy đã có lần mơ ước làm linh mục, nhưng cánh cửa tu viện chẳng bao 
giờ mở ra cho ông. Một người bạn được gọi chịu chức, người thợ giầy đến xin một đặc 
ân: suốt đời được đóng giầy cho linh mục, để ông được yên ủi là những đôi giầy ông đóng 
vinh dự ở trên cung thánh, nơi mà chính ông không được. 
Cha mẹ thánh nữ Têrêxa... cả hai muốn thành tu sĩ, nhưng không được. Thế là họ nuôi 
dưỡng đàn con sau thành 4 nữ tu...và một vị thánh. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài sinh ra con người đa dạng và giao cho mỗi người một công việc 
khác nhau. Xin cho mỗi người làm tốt công việc của mình trong tinh thần xây dựng và kết 
quả chắc chắn sẽ tốt đẹp ngoài sức chúng con  tưởng tượng. Amen. 
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TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN 

CHÚA NHẬT TUẦN 14, NĂM A   

Mt 11, 28-30: Mang ách của Chúa 

 

Học với Chúa Giê-su 

1. Lời Chúa: 

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 
dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và 
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi 
nhẹ nhàng."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều. 

Thứ nhất, chúng ta học sự  hiền lành nơi Chúa Giê-su: 

Hiền lành thì thua thiệt, hiền lành dễ bị người ta ăn hiếp. Chúa Giê-su chết trên thánh giá 
vì Ngài chấp nhận chịu thua thiệt do Ngài hiền lành, chứ không phải vì Ngài bất lực. 

Thứ hai, chúng ta học sự khiêm nhường: 

Khiêm nhường là nền tảng các nhân đức. Khiêm nhường dễ giúp mình thấy cái tốt và cả 
cái xấu của mình. 

Thứ ba, phương pháp để tập luyện sự hiền lành và khiêm nhường: 

Ai siêng năng chạy đến với Chúa Giê-su thì Ngài sẽ giúp họ tập sống hiền lành và khiêm 
nhường. 

Ai kiên trì tập luyện mỗi ngày thì sẽ thành công. 

3. Bài học: Hãy tập sống hiền lành, khiêm nhường. 

4. Sống đạo: Bình đẳng trước mặt Thiên Chúa 

Tuy-ren (Turenne) là vị thống chế danh tiếng của nước Pháp ở thế kỷ 17.  
Ngày kia, trong khi dự thánh lễ, ông lên rước Chúa. Trước mặt ông là người giúp việc của 
ông. Người giúp việc này thấy ông chủ danh tiếng của mình đang đứng sau lưng, liền 
định nhường chỗ,nhưng thống chế Turenne nói:  
“Ông cứ đứng trước tôi như thường. Chúng ta chỉ có một Chúa mà thôi. Ngài là Đấng kêu 
mời tất cả mọi người và hai chúng ta đây, lên rước Chúa vào lòng.” 

Người khiêm nhường sẽ nhìn sự việc đúng và chính xác. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài sống và dạy mọi người tập sống hiền lành, khiêm nhượng. Xin cho 
chúng con đừng vì hơn thua mà tranh giành nhau, đừng vì kiêu căng mà coi thường người 
khác. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 14, NĂM B 

Mc 6, 1-6: Chúa Giê-su bị quê hương từ chối 

 

Người đồng hương tự phụ 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày 
sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ 
nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? 
Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà 
Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông 
không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo 
họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con 
thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại 
đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không 
tin. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người đồng hương tự cho mình biết nhiều về Chúa Giê-su: 

Bà con làng xóm nghĩ rằng họ quá biết lý lịch của Chúa Giê-su. Họ biết cha mẹ của Ngài: 
“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a sao?” (c 3) 

Họ biết cả bà con của Ngài: ”Ông không phải là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giu-đa, 
Si-môn sao?” (c 3) 

Thứ hai, họ có biết nhiều như họ nghĩ không? 

Họ đâu biết Chúa Giê-su là Thiên Chúa giáng trần. 

Họ đâu biết Đức Mẹ và thánh Giu-se là những con người đặc biệt. Vậy thì họ đâu có biết 
nhiều như họ nghĩ. Ai không biết nhiều mà nghĩ là mình biết nhiều thì sẽ kiêu căng và 
không chấp nhận người khác. 

3. Bài học: Hãy khiêm nhường để chấp nhận người khác. 

4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây gặp thử thách  

Cha Gio-an Vi-an-nây hiền lành, nhân đức luôn phải chịu sự khốn khó ở đời này. Tục ngữ 
có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử đức.” Như người thợ dùng lửa để thử vàng như thế 
nào, Thiên Chúa cũng lấy sự khốn khó để thử nhân đức như vậy. Nhân đức của những ai 
chưa phải chịu khốn khó thì còn non nớt và chưa trưởng thành. Cha Gio-an là người rất 
nhân đức nên cha phải chịu nhiều sự khốn khó nặng nề. 

Cha Gio-an là người khiêm nhường, hiền lành, không mất lòng ai, suốt đời chỉ cố gắng 
tập sống đạo đức, chăm chỉ làm việc bổn phận của mình, làm ơn cho biết bao nhiêu 
người, nhưng sao lại bị người ta khinh dể, ghen ghét, vu khống nhiều đến thế? Mà sao 
những người muốn làm hại cha Gio-an lại là anh em đồng nghiệp, họ cũng coi sóc bổn 
đạo như cha Gio-an? Thiên Chúa đã an bài như thế để mọi người nhận biết rằng những 
việc làm sáng danh Chúa, làm ích cho các linh hồn là việc Chúa làm chứ không phải việc 
người ta. (M. Cardo, Thánh Gio-an Vi-an-nây) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, sống khiêm nhượng là điều rất khó vì ai cũng nghĩ mình giỏi hơn người 
khác. Xin giúp chúng con biết sống khiêm nhượng, vì với lòng khiêm nhượng, chúng con 
mới nhận ra con người thực của mình để chấp nhận người khác hơn mình. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 14, NĂM C    

Lc 10, 1-12: Chúa Giê-su sai 72 môn đệ đi truyền giáo. 

 

Sai đi 
1. Lời Chúa: 
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, 
vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này 
Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 
Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! 
"6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không 
thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 
7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng 
được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, 
thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói 
với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta 
không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính 
chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều 
Đại Thiên Chúa đã đến gần."12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được 
xử khoan hồng hơn thành đó." 
2. Suy niệm: 
Câu lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều chúng ta cần tìm hiểu. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su chỉ định và sai đi: “Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông đi” 
(c 1) 
Với Linh mục, tu sĩ, việc sai đi là việc của Chúa, của bề trên đại diện Chúa. Vậy, người tông đồ 
phải biết tìm ý Chúa qua thái độ vâng lời. 
Thứ hai, con số 72: 
Đối với người Do Thái, con số 72 hoặc 70 chỉ là con số biểu tượng, muốn diễn tả một ý nghĩa.  
Đó là số 70 kỳ mục được chọn để giúp Môi-sen điều khiển dân chúng trong hoang địa. 
Đó là số thành viên hội đồng tối cao gồm 70 người. 
Số đó cũng được coi là số các nước trên thế giới thời bấy giờ: Câu Thánh Kinh nầy muốn diễn tả 
cuộc truyền giáo thứ hai nầy lớn hơn cuộc truyền giáo thứ nhất gồm 12 tông đồ, nghĩa là rồi đây 
các nước trên thế giới sẽ tin nhận Chúa. 
Thứ ba, đi từng 2 người:  
Với người Do Thái, khi 2 người đồng ý kiến về một việc gì thì lời chứng của họ có giá trị trước 
pháp luật. “Đi từng 2 người” ở đây muốn ám chỉ sự nâng đỡ nhau, giúp ý kiến cho nhau. 
3. Bài học: Hãy truyền giáo nơi môi trường mình đang sống. 
4. Sống đạo: Tài xế Taxi, một tông đồ 
Một ngày kia, tôi đón Taxi ở thành phố Đài Bắc. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ở băng ghế sau 
một dòng chữ “Bạn có thể tìm thấy một vài quyển sách nói về tôn giáo phía sau ghế bạn ngồi. 
Trong lúc xe chạy, xin mời bạn đọc chúng. Nếu bạn thích, khi rời xe, bạn có thể mang theo.” 
Tôi thấy đằng trước bác tài xế cũng đặt một tượng thánh nhỏ. Tôi hỏi bác: 
Bác tài ơi, xin vui lòng nói cho tôi biết, các hành khách có thật sự quan tâm đến những cuốn sách 
đạo của bác không? 
Ồ, có chứ. Có người đọc, có người lấy đi luôn nữa. 
Tôi hỏi tiếp: 
Bác cảm thấy thế nào? 
Thật sung sướng anh à! Anh biết không, tôi không có nhiều giờ để đi nhà thờ, tôi luôn chay trên 
đường phố. Đây là cách làm việc tông đồ của tôi. Tôi rất sung sướng được làm 2 việc cùng một 
lúc: Tài Xế và loan báo Tin Mừng, không cần phải làm thêm giờ. Đây là một nghề tuyệt vời. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con luôn nhớ câu nói của thánh Phao-lô :”Khốn cho tôi, nếu tôi không rao 
giảng Phúc Âm”. Sống đạo tốt là điều đáng khen, nhưng chưa đủ. Phải nói về Chúa nữa. Xin cho 
sáng kiến truyền giáo của bác tài xế nên gương học tập cho mỗi người chúng con. Amen. 
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Thứ Hai tuần 14 Thường niên 

Mt 9, 18-26: Chúa cho đứa bé sống lại và chữa lành người đàn bà băng huyết 12 năm. 

 

Người đàn bà đụng áo Chúa Giê-su 

1. Lời Chúa: 

18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và 
nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống."19 Đức 
Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.20 Bỗng một người đàn 
bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 
vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! "22 Đức Giê-
su quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và 
ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.  

23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 
"Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị 
đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.26 Và tin ấy đồn ra khắp cả 
vùng. 

2. Suy niệm: 

Hành vi “đụng áo” của người đàn bà bị bệnh băng huyết có điều gì đó không ổn. Vậy, 
chúng ta cần bàn tới 2 điều. 

Thứ nhất, người đàn bà đụng áo Chúa Giê-su: 

“Đụng áo” xem ra có vẻ mê tín... 

“Đụng áo” cũng nói lên một trình độ đức tin nào đó, tuy bất toàn: Chúa Giê-su không khó 
chịu về loại đức tin bất toàn như thế. Ngài chấp nhận, dừng lại và đã chữa lành bệnh của 
bà. 

Thứ hai, đạo vợ, đạo chồng:  

Có người nghĩ không tốt về những người gia nhập đạo để lập gia đình. 

Tuy nhiên, đó cũng là một đường lối hữu ích, bề ngoài xem ra còn non nớt, nhưng chỉ có 
Chúa mới biết được tấm lòng của họ. 

Con cái Chúa nên nhớ câu “Kẻ trước hết sẽ nên sau hết”: Chưa chắc ai vững tin hơn ai. 

3. Bài học: Hãy tôn trọng người mới gia nhập đạo. 

4. Sống đạo: Người mới vào đạo 

Trong đám tuổi trẻ đầu xanh cũng không thiếu gương can đảm. Mới 14 tuổi đầu, cậu I-
nha-xu đã được ơn trở lại. Cha mẹ cậu còn ở bên ngoại, nhất định tìm cách bắt cậu bỏ 
đạo, không cho cậu giữ luật đạo. Ngày chay, cha mẹ bắt cậu phải dùng bữa; ngày kiêng, 
cha mẹ lại bắt cậu phải ăn thịt. Nhưng dầu bị đánh đập đe dọa, cậu nhất định không vì nể 
cha mẹ mà lỗi luật Chúa. Cậu bị đuổi khỏi nhà. Hy sinh vì Chúa, cậu lên Kẻ Chợ và sau 
được ở giúp việc các cha. 

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, gương sống đạo của cậu thiếu niên 14 tuổi mới vào đạo phải là đề tài 
cho chúng con suy nghĩ. Xin cho mỗi người chúng con hiểu đạo, sống đạo và nói về đạo 
cách hăng hái và hiệu quả. Amen. 
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Thứ Ba tuần 14 Thường niên 

Mt 9, 32-38: Trừ quỉ, lúa chín đầy đồng 

 

Lời cay độc 

1. Lời Chúa: 

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ 
bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa 
hề thấy thế bao giờ!"34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà 
trừ quỷ." 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, 
rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy 
chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, 
mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." 

2. Suy niệm: 
Về lời nói cay độc trong đoạn lời Chúa hôm nay, có 2 điều chúng ta cần tìm hiểu. 

Thứ nhất, nhận định về lời cay độc: “Ông ấy nhờ tướng quỉ mà trừ quỉ” (c 34): 

Lòng độc ác thì sinh mĩa mai. 
Lòng độc ác hay bóp méo sự việc. 

Thứ hai, nhận định về người nói lời cay độc : 

Người nói lời cay độc là người chưa thấm nhuần lời Chúa, chưa là con cái Chúa đúng 
nghĩa. 

Người nói lời cay độc là người thiếu tâm lý, vì ai cũng muốn được nghe lời khuyến khích. 

Người nói lời cay độc thì cuộc sống không bình an, dễ mất ăn mất ngủ.  

3. Bài học: Hãy tập sống lành tính. 

4. Sống đạo: Lời nói 

Ngay từ hồi còn bé tẻo teo, tôi đã có một kinh nghiệm hãi hùng về con chó của cha sở. 
Không biết vì lý do gì, nó ghét cay ghét đắng tôi. Không giống như các thiếu nhi được cha 
sở đưa vào khuôn khổ răm rắp trong lớp học, con chó dữ tợn ấy được cho phép đi lang 
thang tùy thích. Không may, con đường từ nhà tôi đến trường phải đi ngang nhà xứ! 
Những lúc đi một mình, tôi tự võ trang bằng vài cục đá để tự vệ, phòng chống khả năng 
con chó có thể tấn công bất cứ lúc nào.  

Vào một ngày như thế, con chó của cha sở chứng tỏ thế “thượng phong” của nó và tấn 
công tôi. Nó cắn đúng vào chỗ kín của tôi. Hoảng sợ, tôi chạy về nhà với mẹ, khóc bù lu 
bù loa suốt con đường. Sau khi săn sóc vết thương cho tôi, mẹ dẫn tôi đến nhà xứ và xin 
gặp cha sở để ngài tận mắt chứng kiến những gì con chó hung dữ của ngài đã gây ra cho 
tôi. Người giúp việc của ngài lạnh lùng trả lời: “Con Ki không vô cớ tấn công ai bao giờ! ”  

Thế đấy! Bạn thử tưởng tượng đi. 

Tuy nhiên, tôi rất mừng để nói rằng khi cha sở thấy tôi trong tình trạng thê thảm như vậy, 
ngài tỏ vẻ cảm thông. Ngài cố an ủi tôi, rồi trao cho mẹ tôi một món tiền để mua cho tôi 
một cái quần mới. Nhiều năm sau, khi giảng tĩnh tâm cho các linh mục, tôi đã chia sẻ một 
bài suy niệm với đề tài “Con chó của cha sở” dựa vào câu chuyện thời thơ ấu ấy của 
mình. (Lm. Bernard Haring, Giáo Hội cần loại Linh Mục nào?) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời 
mà nói cho vừa lòng nhau”. Xin Chúa giúp chúng con tế nhị trong lời nói, nhẹ nhàng đầy 
khích lệ, cứng rắn đầy yêu thương. Amen. 
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Thứ Tư tuần 14 Thường niên 

Mt 10, 1-7: Tên 12 tông đồ 

Lý lịch các tông đồ 
1. Lời Chúa: 
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để 
các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến 
ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của 
ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; 
ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông 
Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: 
6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: 
Nước Trời đã đến gần. 
2. Suy niệm: 
Có 2 điều chúng ta cần tìm hiểu trong việc Chúa Giê-su chọn 12 tông đồ. 
Thứ nhất, Chúa chọn nhiều người từ nhiều nơi và nhiều khuynh hướng:  
Gia-cô-bê thuộc nhóm Do Thái sùng đạo 
Mat-thêu thuộc nhóm cộng tác với ngoại bang 
Xi-mong thuộc nhóm cách mạng 
Giu-đa tham tiền và phản bội. 
Thứ hai, Chúa chọn đa dạng, không cục bộ: 
Chúa không nhất thiết phải chọn người thông thái, đạo đức. 
Ngài chọn bất cứ ai rồi cải hóa dần dần. 
3. Bài học: Đừng vì thiên kiến mà loại bỏ người khác. 
4. Sống đạo: Mười điều răn của Linh Mục 
Mỗi Linh Mục là một nhân vị với những cá tính khác nhau, nhưng các ngài phải sống tinh 
thần Đức Ki-tô vị Linh Mục thượng tế để mỗi ngày càng hoàn thiện hơn. 
01. Những gì tôi sống trong tư cách là một Linh Mục thì quan trọng hơn những gì tôi làm. 
02. Những gì Chúa Kitô làm qua trung gian của tôi thì quan trọng hơn những gì do chính 

tôi làm. 
03. Những gì tôi với anh em Linh Mục cùng sống thì quan trọng hơn những gì tôi làm một 

mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng. 
04. Những gì tôi sống cho Kinh nguyện và Lời Chúa thì quan trọng hơn những tổ chức 

sinh hoạt bên ngoài. 
05. Những gì tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của người cộng tác thì quan trọng hơn những 

công việc tôi làm cho lợi ích của mình. 
06. Hiện diện ít nơi nhưng thiết yếu để đem lại sức sống thì quan trọng hơn có mặt khắp 

nơi nhưng vội vàng và nửa                                         vời. 
07. Hoạt động cùng với người cộng tác thì quan trọng hơn là làm một mình, cho dù mình 

có nhiều khả năng hơn họ. Nói cách khác, hợp tác thì quan trọng hơn hành động riêng 
rẽ. 

08. Hy sinh thập giá âm thầm bên trong thì quan trọng hơn những thành quả đạt được 
bên ngoài. 

09. Mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đoàn,  
      Giáo phận và Giáo hội toàn cầu thì quan trọng hơn chăm chú vào những bận tâm 

riêng, cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa. 
10. Làm chứng về Đức Tin trước mặt mọi người thì quan trọng hơn tìm cách thỏa mãn thị 

hiếu của họ.(ĐHY. FX. Nguyễn Văn Thuận) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho các Linh Mục luôn sống theo gương mẫu của Ngài, dám hy sinh 
để phục vụ, dám mạnh dạn để xây dựng, dám chịu thiệt vì lợi ích của người khác. Amen. 
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Thứ Năm tuần 14 Thường niên 

Mt 10, 7-15: Lời dặn trước khi đi truyền giáo 

 

Không mang gì cả 

1. Lời Chúa: 

7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người 
đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma 
quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc 
hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm 
gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.  

11 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người 
xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình 
an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu 
nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta 
không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi 
chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được 
xử khoan hồng hơn thành đó. 

2. Suy niệm : 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người tông đồ Chúa nghèo, nhưng không thiếu vì “Thợ đáng được nuôi ăn”  

(c 10) 

Thứ hai, người tông đồ càng khó nghèo, càng tích cực: 

Ai khó nghèo thì sẵn sàng, tự do, vô vị lợi và do đó, dễ chu toàn nhiệm vụ (Xem thánh Phao-lô, 
thánh Phan-xi-cô khó khăn...) 

Ai ít vật chất thì nhiều phó thác nơi Chúa và sẽ hăng hái hoạt động. 

3. Bài học: Đừng quá lệ thuộc tiện nghi vật chất. 

4. Sống đạo: Truyền giáo trong cảnh nghèo 

Đi truyền giáo với hai bàn tay trắng với tinh thần khó khăn nghiêm ngặt của dòng, các cha 
hoàn toàn trông cậy ở Chúa quan phòng. Thấy các cha là những nhà tu hành, đi chân 
không, mặc áo thô, khác hẳn với những lái buôn Bồ, ăn mặc lụa lĩnh gấm vóc thêu thùa, 
dân chúng rất kinh nể và đem cơm đưa canh để nuôi các cha, như các nhà sư ở đó. 

Khi tàu buôn người Bồ nhổ neo thì cha kia cũng rút lui theo để lại cha Ru-i (Bartolomé 
Ruiz) một mình. Phải là con người có chí hy sinh lắm để có thể sống một mình giữa 
những người hoàn toàn xa lạ từ tiếng nói, phong tục cho đến cả những tín ngưỡng tôn 
giáo, một mình để bắt đầu một công cuộc lớn lao đòi hỏi những cố gắng ghê sợ  

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con đi truyền giáo trong cảnh nghèo. Thật là khó cho chúng 
con khi đi truyền giáo mà thiếu phương tiện. Tuy nhiên, càng nghèo người ta càng phó thác, càng 
hăng say. Xin giúp chúng con ra đi truyền giáo với bầu nhiệt huyết, với lòng tin và với sự phó thác 
nơi Chúa. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 14 Thường niên 

Mt 10, 16-23: Chúa Giê-su tiên báo những cuộc bách hại 

 

Được sai tới nơi nguy hiểm 
1. Lời Chúa: 

16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn 
và đơn sơ như bồ câu. 

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em 
trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì 
Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh 
em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết 
phải nói gì: 20 thật vậy,  không  phải  chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh  em nói
trong anh em. 
21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên 
chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù 
ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. 
23 Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo 
thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.” 

2. Suy niệm: 
Qua lời Chúa hôm nay, có 2 câu chúng ta cần tìm hiểu. 

Thứ nhất, “Được sai vào giữa bầy sói “ (c 16): 

Bầy sói ở đây muốn nói đến các tiên tri giả, các ý thức hệ, triết thuyết đi ngược lại Giáo lý 
của Chúa. 

Bầy sói cũng muốn nói lên hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm trong việc truyền giáo như lời 
ĐGH Gio-an Phao-lô đệ nhị: “Có những tín hữu bị bắt buộc phải hội họp một cách lén lút. 
Có những Giám mục, linh mục, tu sĩ bị cấm thi hành chức vụ trong nhà thờ hay nơi công 
cộng. Có những nữ tu bị phân tán không thể tiếp tục cuộc sống dâng hiến...” (Lộ Đức, 
tháng 8.1981) 
Thứ hai, “Anh em phải khôn như rắn” (c 16): 

Để truyền giáo hữu hiệu, chúng ta phải biết lách, không đối đầu vô ích mới gọi là khôn. 

Nếu muốn khôn thì chúng ta đừng sợ vì ai sợ thì mất khôn. 

3. Bài học: Ta phải tìm mọi cách để rao truyền Lời Chúa. 

4. Sống đạo: Truyền giáo ban đêm 

Muốn cho ông trấn khỏi nghi ngờ theo dõi, hôm tàu buôn người Bồ nhổ neo, cha cũng 
xuống tàu ra khơi với họ trước mặt cả hàng phố. Nhưng theo hẹn, tàu ra khơi được ba 
dặm, cha xuống thuyền các thầy giảng đã đợi sẵn để bắt đầu một cuộc đời lẩn tránh hy 
sinh, nhưng cũng không thiếu yên ủi, điều mà Chúa thường ban cho những ai phải đau 
khổ vì Ngài : “Bước vào khoang thuyền, tôi cảm thấy thú vị như sống trong một dinh thự 
sơn son thiếp vàng, ban ngày chúng tôi đọc kinh cầu nguyện, làm các việc đạo đức mà 
chúng tôi có thể, và thực ra, 9 chàng trai trẻ đó sống như những vị thiên thần vậy. Đêm 
đến, với chúng tôi không phải là lúc để ngủ nghỉ mà là bắt đầu thời gian hoạt động.  

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn nhiệt thành với công việc truyền giáo. Các nhà 
thừa sai truyền giáo ngày xưa thật can đảm, hy sinh tất cả vì phần rỗi của chúng con. Xin 
Chúa giúp chúng con luôn nghĩ đến phần rỗi của người khác để nhiệt thành đem họ đến 
với Chúa. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 14 Thường niên 

Mt 10, 24-33: Chúa Giê-su khích lệ các tông đồ 

 

Đừng sợ (2) 
1. Lời Chúa: 
24 Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. 
Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 
26 Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có 
gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa 
ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 
28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy 
sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào 
phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh 
em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh 
em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì 
Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy 
trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nói đến vấn đề sợ. Có 2 điều chúng ta cần tìm hiểu. 
Thứ nhất, ai sợ sẽ sinh lắm tội: 
Vì sợ nên trẻ nói dối 
Vì sợ nên chúng ta chấp nhận bán rẻ lương tâm... 
Thứ hai, 2 mệnh lệnh của Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng sợ: 
Một, chúng ta không sợ vì chân lý sẽ chiến thắng: ”Không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ” (c 26): 
Một ngày kia, người bị bách hại sẽ được minh oan và nhận lãnh phần thưởng xứng đáng. 
Hai, chúng ta không sợ vì có Chúa chăm sóc từng ly, từng tý: “Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn 
quí giá hơn muôn vàn chim sẻ” (c 31) 
3. Bài học: Đừng vì sợ mà chấp nhận tủi nhục. 
4. Sống đạo: Thánh An-nê Thành không sợ 
Ngoài ra, những người giáo dân đơn sơ mộc mạc sẵn sàng sống chết vì đạo Chúa bằng cách che 
chở cho các Nhà Truyền Giáo khi các Ngài bị lùng bắt. Họ đã giấu các Ngài trong nhà, trong bụi 
rậm, trong kho lúa, trong hang sâu và kín đáo tiếp tế lương thực nuôi các Ngài. Khi các Ngài bị bắt 
thì họ cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng theo chân các Ngài ra pháp trường. Thử hỏi ngày nay, có 
giáo dân nào hỗ trợ các linh mục trong cơn hoạn nạn một cách can đảm như An-nê Lê Thị Thành, 
cũng gọi là An-nê Đê (1781-1841)?   
Năm 1841 đời vua Thiệu Trị, tại làng Phúc Nhạc khi ấy có nhiều linh mục và Thừa Sai đang trú ẩn , vì 
xứ Phúc Nhạc vừa lớn lại vừa đông giáo dân. Ngày 14 tháng 4 năm 1841, quan Tổng đốc Trịnh 
Quang Khanh đích thân đem 500 lính về bao vây kín làng Phúc Nhạc vào đúng sáng ngày lễ Phục 
Sinh. Quan lệnh cho tất cả mọi người phải tập trung lại rồi cho quân lính tới lục soát từng nhà. Cha 
Thành và cha Ngân vội trốn thoát. Cha Nhân vừa dâng lễ xong, nhanh chân trốn lên sàn gác nhà dòng 
Mến Thánh Giá nhưng sơ ý để gấu áo ra ngoài kẽ ván nên bị phát giác và bị bắt, cha Lý được ông 
trùm Cơ đưa sang vườn nhà bà Đê ở sát bên. Bà Đê vội nói: “Xin cha ẩn dưới rãnh này, Chúa gìn giữ 
thì cha thoát, bằng không thì cả cha và con sẽ cùng bị bắt” 
Nói xong, bà cùng người con gái tên Lu-xi-a Nụ lấy rơm và cành khô che phủ lên. Nhưng quân lính 
đã phát giác nên cha Lý và bà Đê là chủ nhà cùng bị bắt. Về tới Nam Định, bà Thành bị giam chung 
cùng với hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Tại đây, các quan dụ dỗ bà bước lên Thánh Giá nhiều lần, 
nhưng bà và hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá đã anh dũng xưng đạo một cách mạnh mẽ, thà chịu 
chết chứ không thể bước lên Thánh Giá Chúa. 
Các quan hỏi tại sao bà cứng lòng như vậy thì bà thưa: 
“Thưa quan lớn, tôi quyết tâm tin theo Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên tôi và muôn loài, tôi không thể 
bỏ Chúa tôi.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, bản tính con người ai cũng sợ. Nhưng có những người dám chấp nhận tất cả mọi đau 
khổ và ngược đãi để trung thành với lý tưởng của mình. Xin Chúa giúp chúng con đừng sợ, vì sợ dễ làm 
cho chúng con mất nhân cách. Amen. 
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TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 15, NĂM A    

Mt 13, 1-9: Dụ ngôn người gieo giống 

 

Chúa Giê-su dạy bằng dụ ngôn 

1. Lời Chúa: 

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên 
Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên 
bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những 
hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất 
không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì 
thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có 
những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu 
chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe." 

2. Suy niệm: 

Chúng ta tìm hiểu 2 vấn đề qua đoạn lời Chúa hôm nay. 

Thứ nhất, dụ ngôn là gì?  

Dụ ngôn là những câu chuyện có tính giáo dục dựa trên những hình ảnh quen thuộc trong 
cuộc sống hằng ngày của người nghe. Trong dụ ngôn, chỉ có một so sánh duy nhất.  

Trái lại, trong ngụ ngôn, mỗi chi tiết đều đạt ý nghĩa tượng trưng. Ví dụ Rm 11, 11-24: 
Toàn cây là dân Chúa, cành hoang dại là tín hữu xuất thân từ dân ngoại, cành bị chặt đứt 
là người Do Thái không tin (Xem sách Ý nghĩa dụ ngôn, trang 11) 

Chúa Giê-su luôn quan sát sự việc xảy ra chung quanh và áp dụng vào bài giảng. 

Thứ hai, có nên kể chuyện hoặc đưa tin tức thời sự vào bài giảng? 

Chúng ta  luôn nhớ là đừng để lời người đời làm lu mờ lời Chúa và chúng ta chỉ nên trích 
dẫn vắn gọn để giúp hiểu lời Chúa hơn mà thôi. 

3. Bài học: Hãy tìm mọi cách để giúp hiểu lời Chúa cách hữu hiệu hơn. 

4. Sống đạo: Lời người đời trong bài giảng 

Có người nói rằng các Cha không nên trích dẫn lời người đời trong các bài giảng vì lời 
Chúa quá đủ và quá hay. Con không hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó vì lời người đời rất đa 
dạng và phong phú sẽ khiến cho lời Chúa trở nên gần gũi và sâu sắc với con người hơn, 
góp phần làm cho bài giảng của các Cha thêm sinh động, thiết thực và dể hiểu hơn. Tuy 
lời người đời có đôi lúc đúng, đôi lúc sai nhưng nếu được áp dụng vào bài giảng một cách 
thích hợp thì nó còn có thể nâng cao giá trị và tính chính xác của lời Chúa, đưa lời Chúa 
đến gần với thực tế và đời sống của con người hơn. Do đó, trong các bài giảng của mình, 
con nghĩ các Cha nên trích dẫn một vài câu nói của người đời, để không chỉ cho người 
nghe dễ tiếp thu, mà lời dạy của Chúa còn dễ dàng đi sâu vào trong lòng của tất cả mọi 
người.  

(Maria Đoàn Thị Ngọc Dung,  lớp Vào Đời 1,  Niên khóa 2008-2009) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các Linh Mục siêng năng dọn bài giảng và không giảng lời mình 
thay lời Chúa. Xin cho giáo dân đừng sửa đổi lời Chúa cho hợp ý mình, nhưng luôn để lời 
Chúa uốn nắn mình hằng ngày. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 15, NĂM B    

Mc 6, 7-13: Chúa Giê-su sai nhóm 12 đi truyền giáo 

 

Hai mục đích 

1. Lời Chúa: 

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các 
ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây 
gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng 
không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, 
thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh 
em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các ông đi rao giảng, kêu 
gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau 
ốm và chữa họ khỏi bệnh. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau 
ốm và chữa họ khỏi bệnh.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 mục đích trong việc truyền giáo của Chúa Giê-su. 

Thứ nhất, Ngài giải phóng con người khỏi quyền lực của sự dữ nên Ngài ban cho các 
tông đồ quyền trừ quỉ và chữa bệnh. “Người ban cho các ông quyền trừ quỷ” (c 7) và “Các 
ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (c 13). 

Thứ hai, Ngài đưa con người về với Chúa Cha qua việc rao giảng sự sám hối: “Các ông đi 
rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.” (c 12) 

3. Bài học: Hãy thật lòng sám hối. 

4. Sống đạo: Đánh tội để cầu cho kẻ có tội 

Chân phúc Phê-li Ni-cô-xi (Félix de Nicosie) ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, thức khuya 
để cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại, và rỗi linh hồn. Một hôm Cha Ma-ke (Macaire) bất ưng 
vào phòng Chân phúc trong giờ nghỉ trưa, thấy ngài đang đánh tội ghê gớm. Cha liền kêu 
lên: “Thôi đủ rồi, tôi cấm không được đánh nữa." Chân phúc dừng lại rồi quay mặt nhìn 
Cha Bề trên, khóc lóc và xin: “Lạy Cha, xin thương cho con đánh tội... con không dám 
đánh mạnh quá nữa. Con đánh tội để cầu nguyện cho một người tội lỗi lúc này đang phạm 
tội. Lạy Chúa, nếu Chúa phạt người ấy lúc này thì khốn nạn cho người ấy quá!” Cha 
Macaire bắt buộc Thầy phải nói tên người tội lỗi ấy, rồi cho phép đánh tội như ý... Cách 
mấy ngày, người tội lỗi ấy bị một địch thủ giết bất ưng. Được tin ấy, Thầy Félix lại càng 
thêm đánh tội làm khổ xác. Một hôm, linh hồn ấy hiện về cám ơn Thầy, vì dù bị chết bất 
ưng, không kịp lãnh nhận các Bí tích, nhưng nhờ Thầy, Chúa đã cho kịp ăn năn...  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con tránh xa dịp tội là nơi ma quỉ hoạt động mạnh mẽ để 
cướp lấy linh hồn chúng con. Xin giúp chúng con biết nhận mình yếu đuối để sẵn sàng ăn 
năn hối lỗi và sửa lỗi. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 15, NĂM C     

Lc 10, 25-37: Điều răn trọng nhất 

 

Người Sa-ma-ri tốt lành là ai? 

1. Lời Chúa: 

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa 
Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? 
26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu 
mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn 
ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời 
đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." 

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: 
"Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem 
xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ 
tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống 
trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, 
một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người 
Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta 
lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy 
trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, 
trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, 
thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra 
là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính 
là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và 
cũng hãy làm như vậy."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người Sa-ma-ri tốt lành là ai? 

Chúng ta thường hiểu đó là người ngoại đạo và chúng ta cho rằng Chúa Giê-su khen 
người ngoại rồi chê tư tế, trợ tế. Nếu như thế thì các tư tế trở thành gương xấu cho mọi 
người. Các hoạt cảnh thường cho người xem thấy hình ảnh không đúng nầy. 

Thực ra, người Sa-ma-ri chính là Chúa Giê-su. Ngài là người bị dân Do Thái ruồng bỏ như 
thân phận của người ngoại đạo, nhưng Ngài luôn rao giảng  và tích cực sống tình thương. 

Thứ hai, những bài học Chúa muốn dạy: 

Hãy sống tình thương vô điều kiện, không đòi đền trả. 

Hãy sống tình thương vô vị lợi, không tính hơn thiệt. 

Hãy sống tình thương không biên giới, không kể quen hay lạ. 

3. Bài học: Hãy đối xử tốt với nhau như Chúa đã đối xử tốt. 

4. Sống đạo: Các thánh xuống hỏa ngục 

Câu chuyện tưởng tượng sau đây phần nào muốn đề cao thiện chí của những người dám 
hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để chia sẻ số phận đau thương của những người 
khác. 

Văn hào Ét (Guenter Eich) người Đức, có viết một vở kịch truyền thanh với nhan đề: "Fes-
ta-mus, người tử đạo", đại ý câu chuyện như sau : 
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Festamus là một con người lành thánh, đơn sơ hiếm có. Mặc dù sống giữa những người 
gian ác, chàng vẫn luôn cư xử đoan chính, giàu lòng thương đối với những người bần 
cùng. 
Sau khi chết, chàng được lên Thiên Đàng. Ở đó, sau khi làm quen với các vị thánh, chàng 
đã bỏ ra mấy ngày liền để đi tìm kiếm cha mẹ, anh em và bạn hữu ngày xưa. Nhưng 
chàng không thấy ai. 
Thánh Phêrô cho biết: Cha mẹ và bạn  hữu  chàng  ngày  xưa  đã  ăn  ở gian ác, nên  đã 
bị giam trong Hỏa Ngục. 
Nghe đến đây, Festamus buồn thiu, chàng liền thưa với thánh Phêrô: "Con không thể ở 
nơi đây được, bao lâu còn có những người đang phải chịu đau khổ dưới đó.” 
Chàng liền rời bỏ Thiên Đàng, xuống Hỏa Ngục để thăm cha mẹ, bạn hữu và những 
người thân. Chàng làm điều đó với xác tín rằng: Khi một người vô tội từ trời cao, đến và 
sống với những người bị kết án, cùng chia sẻ với họ những đau khổ nhọc nhằn, thì người 
đó sẽ phá tan được địa ngục và vòng phong tỏa của quỷ ma... 
 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là tình thương và Chúa dạy chúng con phải yêu thương nhau. Xin 
giúp chúng con biết nghĩ đến người khác và làm những gì có thể để đem lại lợi ích cho 
người khác. Amen. 
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Thứ Hai tuần 15 Thường niên 

Mt 10, 34-42 và 11, 1: Dứt khoát theo Chúa. 

 

Bình an của Chúa (2) 
1. Lời Chúa: 
34 Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem 
bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với 
cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người 
nhà. 37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn 
Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không 
xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình 
vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 
40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 
41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành 
cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ 
được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 
42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy 
là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nói đến bình an. Chúng ta cùng tìm hiểu qua 3 điều. 
Thứ nhất, bình an của con người là gì? 
Bình an của con người là được an tâm như có bảo hiểm y tế, có xe cộ... 
Bình an của con người là không lo lắng như dư tiền, dư của. 
Thứ hai, bình an của Chúa là gì? 
Bình an của Chúa là sự kết hợp hài hòa giữa con người với Thiên Chúa. 
Bình an của Chúa là cuộc sống công chính, hòa thuận, yêu thương (Cl 3,15) 
Thứ ba, điều kiện để có bình an của Chúa: 
Một là hy sinh từ bỏ: Ai hy sinh từ bỏ, vác thánh giá mọi ngày sẽ có bình an của Chúa. 
Hai là dám chịu đau khổ: Ai dám chịu đau khổ, tượng trưng bằng gươm giáo, vì Chúa và vì con 
người, sẽ có bình an của Chúa. 
3. Bài học: Hãy luôn có bình an của Chúa trong tâm hồn. 
4. Sống đạo: An ủi 
Ngày hôm sau, khi một chút ánh sáng mặt trời lọt vào hầm tàu, tôi nhận ra chung quanh tôi 
những gương mặt buồn sầu và tuyệt vọng của các tù nhân khác. Bầu khí sầu thảm như 
đám tang, Một trong các tù nhân đã tìm cách treo cổ tự tử với một sợi dây thép. Những 
người khác gọi tôi. Tôi đến nói chuyện với anh. Sau cùng anh lắng nghe lời tôi. Cách đây 
hai năm trong một cuộc họp liên tôn tại California, tôi đã gặp lại anh. Mặt mừng rỡ, anh tiến 
tới gặp tôi và cám ơn tôi. Anh đã cho mọi người xem các vết thẹo còn hằn trên cổ. 
Trong cuộc hành trình, khi các tù nhân biết có giám mục Nguyễn Văn Thuận, họ đến với 
tôi để kể lể các nổi âu lo của họ. Tôi đã chia sẻ các khổ đau của họ và an ủi họ hàng giờ 
và suốt cả ngày. Trong ba ngày trên tàu, tôi an ủi các tù nhân khác và tôi suy niệm về 
cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đêm thứ hai, giữa cái lạnh của Thái Bình Dương trong 
tháng mười hai, tôi bắt đầu hiểu rằng ơn gọi của tôi bắt đầu một giai đoạn mới. Trong giáo 
phận, tôi đã đưa ra các sáng kiến khác nhau cho công tác rao truyền Tin Mừng cho người 
bên lương. Giờ đây, tôi phải cùng Chúa Giêsu đi về nguồn gốc của việc loan báo Tin 
Mừng, phải cùng Ngài ra đi chết "bên ngoài tường thành" bên ngoài tường thánh.  

(NVT, Chứng nhân Hy Vọng) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài là chính nguồn bình an, xin ban bình an của Ngài cho chúng con. 
Trong thế giới đầy biến động nầy, chúng con luôn bất an. Xin Chúa ở với chúng con, nâng 
đỡ chúng con và chúng con sẽ được bình an. Amen. 
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Thứ Ba tuần 15 Thường niên 

Mt 11, 20-24: Chúa Giê-su khiển trách dân thành cứng lòng 

 

Chúa Giê-su quở trách 

1. Lời Chúa: 

20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người 
làm mà không sám hối: 
21 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã 
làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu 
tỏ lòng sám hối.22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành 
Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, 
ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì 
nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến 
ngày nay.24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được 
xử khoan hồng hơn các ngươi."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su quở trách 3 thành phố, cho thấy kinh tế lên thì đạo đức xuống: 

Một, "Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din!” (c 21) 

Khô-ra-din nằm gần Ca-phác-na-um, cách nhau chừng 3 cây số. Thành phố nầy đã chứng 
kiến nhiều phép lạ như Chúa cho con ông Giai-rô sống lại, Chúa trừ quỉ ám... nhưng họ 
vẫn không tin. 

Hai, “Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!” (c 21) 

Bết-xai-đa là quê hương của Phi-li-phê, An-rê và Phê-rô và là thành phố nằm sát biển hồ 
Ti-bê-ri-a. Nơi đây, Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ như đi trên nước, cho người mù 
được sáng mắt.. nhưng họ vẫn không tin. 

Ba,”Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? 
Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” (c 23) 

Ca-phác-na-um là thành phố giao thương tấp nập, cũng là nơi đầu tiên Chúa Giê-su 
truyền giáo, nhưng không hái được nhiều kết quả vì họ cứng lòng không chịu tin. 

Thứ hai, làm cách nào để giữ vững đức tin? 

Sau đây là vài gợi ý. 

Một, chúng ta giữ vững đức tin nhờ gia đình biết giáo dục.  

Hai, chúng ta giữ vững đức tin nhờ mỗi người biết lựa chọn thiên đàng đời đời hơn trần 
gian chóng qua. 

Ba, chúng ta giữ vững đức tin nếu chúng ta luôn nhớ đến dòng máu tử đạo của tiền nhân. 

3. Bài học: Hãy giữ vững đức tin trước mọi hoàn cảnh. 

4. Sống đạo: Đời sống từ bỏ 

Ai lệ thuộc tiền bạc và đời sống xa hoa thì sẽ bị cuốn hút vào điều bất chính và sẽ mất đức 
tin và mất cả linh hồn. 

Theo thường lệ, mỗi lần có ai xin vào tu trong dòng các Nữ Tử Bác Ái của Mẹ, Mẹ Têrêxa 
trao cho họ 1 tờ giấy có ghi câu hỏi đơn sơ này:” Tại sao con muốn trở nên một Nữ Tử 
Bác Ái?” và yêu cầu họ trả lời. Những câu trả lời của các bạn trẻ thường là: 

 



 
 

Con muốn tìm kiếm 1 đời sống khó nghèo.  75

Con muốn đời sống cầu nguyện. 

Con muốn học hỏi và sống tinh thần hy sinh. 

Con muốn hiến thân phục vụ người nghèo khó. 

Trong những bức thư của các bạn trẻ gửi về, Mẹ Têrêxa đã nhận được bức thư  của 1 
thiếu nữ rất giàu có, có đoạn viết như sau: 

“Thưa Mẹ, đã nhiều lần con như nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi con tận hiến trọn đời 
sống con cho Ngài qua nếp sống tu trì. Con đã suy nghĩ nhiều, tự hỏi mình cũng như hỏi 
nhiều vị linh hướng xem Chúa muốn con vào dòng nào. Con đã thấy ở nhiều tu viện, các 
tu sĩ không thiếu những cái con có trong gia đình và trong nếp sống trưởng giả của con. 
Con thầm nhủ: Nếu con gia nhập những hội dòng đó thì con cũng chỉ tiếp tục sống nếp 
sống gia đình của con, con đâu phải từ bỏ gì. Con chọn Tu hội của Mẹ bởi vì con muốn có 
cơ hội từ bỏ mọi sang giàu trần thế và để ôm ấp mãi một đời sống thật nghèo khó và hy 
sinh.” 

Trên đây là gương sáng của một cô gái dám từ bỏ mọi sự để giữ đức tin và để phục vụ. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, càng nhiều vật chất, con người càng lệ thuộc vật chất. Xin giúp chúng 
con hiểu được sự chóng qua và tai hại của vật chất đối với linh hồn để tin nhận và sống tốt 
lời Chúa mỗi ngày. Amen. 
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Thứ Tư tuần 15 Thường niên 

Mt 11, 25-27: Mạc khải về Chúa Cha 

Chúa Giê-su là Thiên Chúa 
1. Lời Chúa: 
25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen 
Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại 
mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng 
như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.  
2. Suy niệm: 
Qua đoạn lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su mạc khải về chính Ngài và về Đức Chúa Cha. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su mạc khải về chính Ngài: 
Chúa Giê-su cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa, ngang hàng với Đức Chúa Cha: “Tôi và 
Chúa Cha là một”(Ga 10,30). Câu đó nói quá rõ về nguồn gốc Thiên Chúa của Chúa Giê-su. 
“Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Câu nầy cũng nói đến nguồn gốc Thiên Chúa của 
Chúa Giê-su. 
Việc Chúa Giê-su làm là việc của Chúa Cha muốn làm nên Ngài nói ”Cha tôi đã giao phó 
mọi sự cho tôi” (c 22). Câu nầy cũng có nghĩa như trên. 
Thứ hai, Chúa Giê-su mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi:  
Trong đoạn lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su đề cập đến Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng bản 
thể và uy quyền như nhau.  
Chúng ta biết chút gì về Thiên Chúa Ba Ngôi là nhờ Chúa Giê-su mạc khải : Cựu Ước không 
hề nói đến Thiên Chúa Ba Ngôi, có lẽ vì vào thời đó, người ta không thể hiểu được. Ngài hé 
mở dần dần về Thiên Chúa Ba Ngôi qua thời gian. 
3. Bài học: Hãy tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa uy quyền và là Chúa cứu thế. 
4. Sống đạo: Chết vì niềm tin vào Chúa Giê-su 
Một sĩ quan quân đội Nga đến gặp một vị mục sư Hung-ga-ri và xin được nói chuyện riêng 
với ông. Viên sĩ quan là một chàng trai trẻ, tướng khí hung hãn và dương dương tự đắc 
trong tư thế của kẻ chiến thắng. 
Khi cửa phòng khách đã được đóng lại rồi, viên sĩ quan chỉ cây thánh giá treo trên tường 
và nói với vị mục sư rằng: "Ông biết không, cái đó là sự dối trá do các mục sư bày đặt ra 
để làm mê hoặc đám dân nghèo, để giúp những kẻ giàu dễ dàng kìm hãm họ trong tình 
trạng ngu dốt. Bây giờ chỉ có tôi và ông, ông hãy thú nhận với tôi rằng: ông không hề tin 
rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa". 
Vị mục sư cười và trả lời rằng: "Ông bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật.”  
Vị sĩ quan hét lên: "Ông đừng có lừa dối tôi, cũng đừng giễu cợt tôi.” Anh ta rút ra một 
khẩu súng lục, chĩa vào vị mục sư và hăm dọa: "Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là một 
sự dối trá, thì tôi sẽ nổ súng.” 
Vị mục sư điềm tĩnh trả lời: "Tôi không thể nói như thế, vì không đúng. Đức Giêsu thật sự 
là Con Thiên Chúa.” 
Viên sĩ quan vứt khẩu súng xuống sàn và chạy đến ôm vị mục sư. Anh ta vừa khóc vừa nói: 
"Đúng thế, đúng thế. Tôi cũng tin như vậy, nhưng tôi không thể tin rằng có những người 
dám chết vì đức tin cho đến khi chính tôi khám phá ra điều này. Tôi xin cám ơn Ngài. Ngài 
đã củng cố lòng tin của tôi. Bây giờ chính tôi cũng có thể chết cho Đức Kitô. Ngài đã chứng 
minh cho tôi rằng: Điều này có thể làm được.” 
Các vị tử đạo nhắc nhở chúng ta rằng: chết vì niềm tin là hồng ân được trao ban cho một 
thiểu số, nhưng đó là ơn gọi của mọi tín hữu. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Thiên Chúa thật. Xin giúp chúng con không những chỉ tôn thờ 
Ngài mà thôi, nhưng còn dám can đảm sống lời Ngài giữa thế gian và dám hy sinh mọi sự 
vì Ngài. Amen. 
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Thứ Năm tuần 15 Thường niên 

Mt 11, 28-30: Mang ách của Chúa 

 

Bài học khiêm nhượng 

1. Lời Chúa: 

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi 
bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và 
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh 
tôi nhẹ nhàng." 

2. Suy niệm: 

Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến sự khiêm nhượng. 

Thánh Bê-na-đô nói: “Đức khiêm nhượng có 2 phận sự: Một là làm cho con người suy 
phục Thiên Chúa, hai làm cho con người suy phục kẻ khác.” 

Ông Mơ-tân (Merton) nói: “Để đối chọi với tính kiêu ngạo của người đời, Thiên Chúa đã 
dùng sự khiêm nhượng lạ lùng của Mẹ Ma-ri-a.” 

Đức khiêm nhường giúp chúng ta thấy cái tốt và cả cái xấu của mình, nhờ đó, chúng ta dễ 
sửa mình và dễ nên tốt hơn. 

3. Bài học: Hãy tập sống khiêm nhường. 

4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây và bà nhà giàu kiêu ngạo. 

Trong những người cha Gio-an Vi-an-nây khuyên bảo ăn năn trở lại, có một bà theo Tin 
Lành, nổi tiếng kiêu ngạo. Bà nghe danh tiếng cha Gio-an nên đến xứ Ars vào dịp lễ sinh 
nhật Đức Trinh Nữ. Bà đi thẳng vào nhà thờ, không đọc kinh cầu nguyện, không trông lên 
bàn thờ, hai mắt chỉ xem cha dâng lễ và giảng. Đến chiều, người ta thấy bà vào tòa giải 
tội. Những người xứ Ars và các miền chung quanh đều biết bà theo Tin lành và kiêu ngạo 
cứng lòng lắm, nên họ để ý xem cha Gio-an có khuyên bà ấy ăn năn trở lại được không. 
Bà ấy vào tòa giải tội một lúc lâu rồi đi ra. Hai ba ngày sau lại thấy bà ấy vào tòa giải tội, 
nhưng sau đó không thấy bà lên rước lễ. Họ nghi ngờ không biết bà ấy có bỏ đạo Tin lành 
mà ăn năn trở lại không. 

Sau một tuần lễ, mọi người thấy bà ấy lên rước lễ. Nhờ ơn Chúa soi trí mở lòng, cũng như 
nhờ cha Gio-an khuyên bảo và cầu nguyện, bà ấy đã thay đổi trở nên khiêm nhường thật. 
Bà bỏ đạo Tin Lành, tin mọi điều Giáo Hội dạy và yêu mến Chúa còn hơn các tín hữu cũ 
nữa. Anh chị em bà và người nhà bà theo đạo Tin lành, khi thấy bà trở lại đạo Công giáo thì 
căm ghét bà ấy nên bà phải bán nhà cửa ruộng nương ở quê quán đến mua đất làm nhà ở 
làng Ars. Sau đó, bà sống như một người tín hữu ngoan đạo, nêu gương sáng cho mọi 
người, và qua đời trong sự thánh thiện. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, một vị thánh đã nói “Khiêm nhượng không phải là nhân đức lớn nhất, 
nhưng là nhân đức cần thiết cho các nhân đức”. Xin Chúa giúp chúng con tập được tính 
khiêm nhượng thì chúng con sẽ tiến lên trên đường nhân đức. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 15 Thường niên 

Mt 12, 1-8: Tranh luận về việc giữ chay ngày Sa-bát 

 

Luật cấm làm việc ngày sa-bát 
1. Lời Chúa: 
1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói 
và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn 
đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát! "3 Người đáp: "Các ông chưa đọc trong 
Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và 
đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được 
ăn mà thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ 
vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn 
Đền Thờ nữa.7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần 
lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát."  
2. Suy niệm: 
(Theo William Barclay) 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều cần tìm hiểu. 
Thứ nhất, việc cấm làm trong ngày sa-bát theo luật của người Do Thái : 
Ngày sa-bát, có 39 việc cấm làm: 
Cấm gặt hái, cấm đập lúa, cấm nấu nướng. 
Cấm mang gánh nặng tương đương với 2 trái vả khô. 
Cấm sinh hoạt việc vợ chồng. 
Cấm các dự định sẽ làm trong ngày sa-bát như dự định đi mua bán, kéo nước, đi du lịch, săn 
thú, săn chim, nhóm lửa cưỡi lừa, đi tàu ngoài biển, đánh giặc... Ai phạm luật sẽ phải chết. 
“Khi ngươi vào đồng lúa của kẻ lân cận, thì được phép lấy tay rứt gié lúa, nhưng chớ đặt lưỡi hái 
vào đồng lúa của kẻ lân cận.” (Đnl 23, 25) 
Một giáo sư Do Thái nói: “Bứt bông lúa là tội gặt lúa, chà bông lúa trong tay là tội đập lúa, tách hột 
lúa ra khỏi gié lúa là tội giê lúa, toàn bộ các diễn tiến đo là tội sửa soạn bữa ăn.” 
Thứ hai, Chúa Giê-su là chủ của ngày sa-bát: 
“Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát” (c 8). Có hai điều giúp làm sáng tỏ ý nghĩa câu 
nầy: 
Một, câu nói xác nhận Chúa Giê-su là Thiên Chúa.  
Hai, câu nói nhấn mạnh đến việc phải lấy tình thương để giải quyết nhu cầu của con người 
hơn là khăng khăng giữ các luật lệ. 
3. Bài học: Hãy xử với nhau bằng tình hơn bằng luật. 
4. Sống đạo: Hoàng đế Na-po-lé-on và lòng thương xót. 
Ngày kia, có một phụ nữ đến van xin hoàng đế Napoléon tha thiết cho con trai của bà. Anh 
thanh niên đó đã phạm một tội nặng. Lề luật đã rõ rệt. Công lý đòi buộc anh ta phải chết. 
Hoàng đế quả quyết rằng đảm bảo phải thi hành công lý. Nhưng bà mẹ năn nỉ: 
Thưa bệ hạ, tôi đến van xin lòng thương xót của ngài, không phải vì công lý. 
Hoàng đế Napoléon trả lời: 
Nhưng hắn ta không xứng đáng được thương xót. 
Bà mẹ nói: 
Thưa bệ hạ, nếu nó xứng đáng, thì không cần gọi là lòng thương xót nữa. 
Hoàng đế Napoléon đáp: 
Thôi được. Ta sẽ rủ lòng thương xót nó. 
Và ông sai thả người thanh niên đó ra. 
(Flor McCarthy, Phụng vụ Chúa nhật, năm C, tr 192) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúng con biết, ở trên đời, chỉ có tình thương là 
điều ấm áp nhất, hạnh phúc nhất. Xin Chúa giúp chúng con luôn lấy tình thương để cư xử với 
nhau. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 15 Thường niên 

Mt 12, 14-21: Người tôi tớ được I-sai-a loan báo là Chúa Giê-su 

 

Người biệt phái bàn mưu giết Chúa Giê-su 
1. Lời Chúa: 

14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. 

15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa 
lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17 Như thế là để ứng nghiệm 
lời ngôn sứ I-sai-a đã nói:18 "Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta 
yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo 
công lý trước muôn dân.19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người 
lên tiếng giữa phố phường.20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, 
chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,21 và muôn dân đặt niềm 
hy vọng nơi danh Người. 

2. Suy niệm: 
Đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, nhóm Pha-ri-sêu tìm cách giết Chúa Giê-su:  

Họ tìm cách giết Chúa Giê-su vì sợ uy tín của họ bị suy giảm. “Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-
sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.” (c 14) 
Do đó, Ngài phải rời khỏi nơi ấy và hoạt động âm thầm. “Người còn cấm họ không được 
tiết lộ Người là ai” (c 16) 
Thứ hai, nhóm Pha-ri-sêu liên kết để làm việc xấu là giết Chúa Giê-su: 

Sự liên kết luôn có hai mặt tiêu cực và tích cực. Chúng ta cần sáng suốt để nhận định và 
hành động. 

Ai liên kết để làm xấu thì không tốt: Hai người ngồi lại thường phê bình người thứ ba là không 
tốt. Đoàn thể co cụm, tách biệt là không tốt. 

Ai liên kết để làm lành thì tốt: “Kẻ bất lương cấu kết với nhau để làm ác, tại sao những 
người chính trực không liên kết với nhau để làm thiện.” ( Silvio Pellico) 
3. Bài học: Hãy liên kết để làm việc tốt. 

4. Sống đạo: Giúp nhau cầu nguyện 

Ở một vùng nọ tại Phi Châu, những người tin Chúa rất hăng hái trong việc cầu nguyện. 
Mỗi người đi một lối riêng qua đám cỏ dại bên ngoài làng và lên một chỗ đồi cao để cầu 
nguyện, nên lối đi đến ngọn đồi ấy của từng người dần dần hiện ra, vì cỏ không mọc lên 
được nữa. 

Tuy nhiên một vài người, có khi vì lười biếng hoặc nguội lạnh, bỏ bê cầu nguyện, nên lối 
mòn của họ vì không có ai đi, cỏ lại mọc như cũ. Những người trung tín cầu nguyện nhờ 
đó mà biết người nào bỏ cuộc hay là ít cầu nguyện. 

Anh chị em trong nhóm tín hữu này, khi thấy những lối mòn cỏ lại mọc, tìm đến những 
người trước kia thường đi trên lối mòn đó, khuyến khích họ trở lại cầu nguyện. Những 
người ấy thường nói: "Này bạn, cỏ mọc nhiều rồi đó". Người bạn nghe sẽ hổ thẹn và trở 
lại cầu nguyện. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, thánh Gio-an Vi-an-nây cho rằng con người cần cầu nguyện như cần không 
khí để thở. Xin Chúa giúp chúng con biết khuyến khích nhau cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, vì 
chỉ những ai kết hợp với Chúa mới sống tốt. Amen. 
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TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 16, NĂM A          

Mt 13, 24-43: Dụ ngôn cỏ lùng 

 

Lúa và cỏ lùng 

1. Lời Chúa: 

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện 
người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến 
gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng 
xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt 
trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy 
tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi 
gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến 
ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy 
thu vào kho lẫm cho tôi."  

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng 
giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất 
trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến 
nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được." 

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men 
bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói 
gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, 
tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. 

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: 
"Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe."37 Người đáp: "Kẻ 
gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước 
Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận 
thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, 
thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người 
tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi 
Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có 
tai thì nghe. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, cuộc sống pha trộn tốt xấu: 

Cuộc sống con người là pha trộn giữa người tốt và kẻ xấu. Có ai tốt cả đâu, và có ai xấu 
cả đâu. Trong vàng có cát và ngược lại. 

Thứ hai, phương cách để đứng vững trong thế gian: 

Hãy tỉnh thức bằng cách tránh xa điều xấu. Đi với ma thì mặc áo giấy, gần mực thì đen. 

Hãy tỉnh thức bằng cầu nguyện để kết hợp với Chúa. Không có Chúa, chúng ta không thể 
đứng vững. 

Hãy biết tốt xấu trong trò chơi games, phim ảnh, báo chí... để đừng sa đà. 
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3. Bài học: Hãy tránh dịp tội. Đó là thái độ khôn ngoan nhất. 

4. Sống đạo: Hối hận 

Bạn bè xấu dễ làm cho chúng ta thành người xấu. 

Bo (Bor) là một tên tù của trại tù Bon-xâm. Khi còn nhỏ, Bor sống một mình với mẹ. Bà mẹ 
chỉ có một thích thú là đọc sách nhiều giờ không chán. Nhưng vì bệnh hoạn, mắt bà dần 
dần bị mù không đọc sách được nữa. Lúc ấy, bà nhờ Bor đọc sách cho bà nghe. 

Bor thích ở với mẹ, nhưng vì có nhiều bè bạn nên theo bạn vui chơi. Một ngày nọ, trong đám 
bạn của Bor, một vài đứa bị cảnh sát bắt vì phạm luật lệ. Bor tỉnh ngộ trở về nhà định bụng là 
sẽ đọc sách cho mẹ nghe. Khi vào đến phòng mẹ, Bor thấy bà ngồi trên ghế, tay cầm cuốn 
sách, nhưng bà đã chết. 

Bor ân hận và buồn lắm. Nhưng vì mẹ chết rồi, Bor thấy tự do hơn, và nó lại ra ngoài phố 
sống với các phần tử hư hỏng. Trong một vụ cướp xe hơi và tống tiền, Bor bị bắt và phải 
ở tù mấy năm trời. Khi ra khỏi tù, tâm tính Bor thay đổi hẳn. Nó thường vào các nhà 
dưỡng lão hỏi xem có ông cụ bà cụ nào không đọc được sách để nó đọc giúp. Sau đó, 
Bor gặp một bà lão mù, bà bằng lòng nhờ Bor đọc sách. Mỗi tuần Bor vui vẻ đến giúp bà 
cụ. Đêm nọ, đang đọc cho bà cụ nghe, Bor thấy cụ trút hơi thở cuối cùng và qua đời. Bor 
bỗng mường tượng ra gương mặt của mẹ mình và cảm thấy bớt đi nỗi hối tiếc là đã 
không ở nhà đọc sách cho mẹ khi bà còn sống. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, thế gian có nhiều gương xấu, có nhiều dịp tội. Chúng con loài người yếu 
đuối nên khó đứng vững trước gương xấu. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức để 
tránh xa dịp tội. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 16, NĂM B 

Mc 6, 30-34: Chúa Giê-su khuyên các tông đồ nghỉ ngơi 

 

Hiểu ý 
1. Lời Chúa: 
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã 
làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến 
một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông 
cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi 
hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau 
theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám 
người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người 
bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 
Thứ nhất, hãy nhạy bén để hiểu ý: 
Ai thông minh sẽ hiểu ý. Thông minh ở đây chưa hẵn là học rộng tài cao. 
Thứ hai, hiểu và làm tốt mới đáng nể: 
“Dân chúng hiểu nên cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước các ngài” (c 33). Hai nơi cách 
nhau chừng 10 cây số. 
Chúng ta phải tinh ý để hiểu qua ánh mắt nhìn, qua lời nói mạnh nhẹ, qua cử chỉ... của người 
khác. Thái độ “đi đến nơi trước các ngài” của dân chúng trong đoạn lời Chúa cho thấy họ hiểu 
ý  Chúa Giê-su và các môn đệ. 
3. Bài học: Hãy biết nghe, nhìn và hiểu 
4. Sống đạo: Bài học của hư vô 
Là con trai của công tước xứ Găng-đi-ê (Gandie) nước Tây ban Nha, Phanxicô Boọc-gi-a 
(Borgia (1518-1572), mồ côi mẹ lúc 10 tuổi và được giao phó cho một người cậu đang làm 
tổng giám mục thành Xa-ra-ghót-xê (Saragosse) nuôi dưỡng giáo dục. Năm lên 12 tuổi, chàng 
được bước chân vào hoàng cung của vua Sạc-lờ Canh (Charles Quint) kết hôn cùng cô Cát-
trô (Eleonore de Castro) và sinh hạ được năm người con. Sau đó, chàng được đặt cử làm cận 
vệ số một của hoàng hậu. Tương lai huy hoàng mở ra trước mắt.  
Nhưng đùng một cái, biến cố sau đây đã làm đảo lộn cuộc đời chàng. Số là hoàng hậu I-da-ben 
(Isabell) một mỹ nhân sắc nước hương trời vừa hóa ra người thiên cổ. Phanxicô có trọng trách 
đưa thi hài bà đến an táng tại lăng tẩm nhà vua ở Grê-na-đê (Grenade). Đến nơi, lúc mở nắp 
quan tài để giao nhận đúng là hoàng hậu Isabell, Phanxicô đã sửng sốt rùng mình trước một 
thân xác thối rình giòi bọ rúc rỉa. Và cảnh tượng ấy đã khiến chàng suy nghĩ thấm thía về cuộc 
đời tạm gởi ở trần gian, để rồi đi đến quyết định: ”Từ nay mọi danh vọng của trần gian và mọi 
lạc thú của nó chẳng còn dính dáng gì tới Phanxicô này nữa!” Chàng đề đơn lên Hoàng đế để 
xin rút lui khỏi triều đình. Đáp lời, vua Charles Quint đặt chàng làm phó vương xứ Ca-ta-lô-nhê 
(Catalogne). Ở đây, vừa tỏ ra là một viên chức gương mẫu tài ba, Phanxicô vừa đeo đuổi một 
cuộc đời sống tu trì cầu nguyện. Ít lâu sau cha Phanxico qua đời, chàng trở thành công tước xứ 
Gandie và là sáng lập viên của một bệnh viện và nhiều tu viện trong xứ. Khi người bạn đường 
là bà Eleonore de Castro nhắm mắt, ông xin gia nhập dòng Tên và 17 năm sau, trở thành vị 
Tổng quyền thứ ba của dòng Tên.  
Sau một chuyến truyền giáo, Ngài ngã bệnh nặng tại Phe-ra-rê (Ferrare) và qua đời năm 
1572, thọ 62 tuổi. 
Nhìn xác chết thối rữa, Phan-xi-cô nhìn ra cuộc đời chóng qua để đi tìm hạnh phúc đời đời. 
Đó là người thông minh, nhạy bén và hiểu biết. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người thông minh là người biết nghe, biết hiểu và biết làm. Người có học 
chưa chắc đã thông minh xét theo phương diện nầy. Xin Chúa giúp chúng con biết hiểu, để 
biết sống đẹp lòng Chúa, và vừa lòng người. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 16, NĂM C 

Lc 10, 38-42: Hai chị em Mát-ta và Ma-ri-a 

 

Chọn gì? 
1. Lời Chúa: 
38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-
ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân 
Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà 
nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo 
nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện 
quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị 
lấy đi."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, chọn nghề: 
Với câu hỏi vào năm 2008: “Lớn lên, con làm nghề gì”? 
Con sẽ làm Việt kiều. Đó là câu trả lời của bé gái 5 tuổi. 
Con sẽ làm người mẫu. Đó là câu trả lời của bé gái 6 tuổi. 
Làm cha mẹ, phải biết hướng đường đi cho con cái. “Người mẹ là tay lái, con cái là chiếc 
thuyền. Lái đi hướng nào, thuyền theo hướng đó (Hồng y Mindszenty) 
Thứ hai, chọn Chúa: 
“Cô Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài dạy” (c 39) 
“Đức Giê-su nói: Mác-ta, Mác-ta, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá... Ma-ri-a đã 
chọn phần tốt nhất” (c 41). Phần tốt nhất là nghe lời Chúa. 
Chúa dạy chúng ta chọn Chúa, chọn nghe và sống lời Chúa để vui hưởng hạnh phúc 
thiên đàng với Ngài. 
3. Bài học: Hãy biết chọn Chúa để nghe và sống lời Ngài. 
4. Sống đạo: Chuẩn bị người làm việc Truyền giáo 
Cha Ba-lây (Balley) dù vất vả với công việc mục vụ cho giáo xứ của mình và các giáo xứ 
lân cận, nhưng cha luôn nhớ đến lời Chúa Giêsu phán: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì 
ít". Do đó, ngài quyết định mở trường La-tinh cho những ai muốn dâng mình cho Chúa, 
làm linh mục dẫn dắt các linh hồn về với Chúa. Ngài tin rằng đây là điều Chúa muốn và 
chính Chúa đã soi sáng cho ngài mở trường dạy trẻ. 
Trong những người đến học với ngài, có nhiều người đã chịu chức linh mục, phục vụ và 
giúp ích cho Giáo Hội rất nhiều, nhưng có hai người nổi tiếng hơn hết là Đức Cha Mát-thi-
a (Matthia) đi truyền giáo ở Châu Mỹ và Cha Gioan Vianney, cha sở họ Ars. 
Các linh mục dạy bảo trẻ em về ơn thiên triệu, uốn nắn dạy dỗ chúng trung thành với ơn 
gọi đó thì làm ích cho Giáo Hội. Như xưa Thánh Am-brô-di-ô làm được nhiều điều vinh 
danh Chúa, lợi ích cho Giáo Hội và các linh hồn, tỉ như thánh nhân khuyên bảo Thánh Au-
gus-ti-nô bỏ đạo rối trở lại đạo Công Giáo thì đem lại cho Giáo Hội nhiều ơn ích hơn các 
việc khác ngài đã làm. Cũng thế, cha Balley mở trường Latinh dạy dỗ Gioan và những trẻ 
em khác, để chuẩn bị mầm non sẽ tiến lên chức linh mục, là việc quan trọng và hữu ích 
hơn các việc khác cha đã làm.  

(M. Cardo, Thánh Gio-an Vi-an-nây) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho những người có trách nhiệm như cha mẹ, cha xứ biết chuẩn bị 
tương lai cho con cái và cho người cấp dưới, để họ chọn con đường dấn thân phục vụ 
Chúa và đồng loại. Amen.  
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Thứ Hai tuần 16 Thường niên 

Mt 12, 38-42: Niềm tin là ơn huệ chứ không do điều kiện 

 

Những người cứng lòng không chịu tin 
1. Lời Chúa: 
38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng 
tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. 
Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã 
ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày 
ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ 
kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-
na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ 
kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây 
thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, đức tin và phép lạ: 
Nhóm Pha-ri-sêu yêu cầu với ác ý: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." (c 38) 
Họ đã nhiều lần thấy phép lạ Chúa Giê-su làm, như chữa người mù từ lúc mới sinh, cho La-gia-rô 
chết 4 ngày sống lại...Họ không chịu tin mà còn xin phép lạ làm gì nữa. 
Ngay từ đầu, họ đã không tin. Vậy, dù Chúa Giê-su có làm phép lạ thì họ vẫn không tin.  
Thứ hai, đức tin là ơn Chúa: 
Đức tin trước hết là một ân huệ Chúa ban, thứ đến là sự tự do chấp nhận của con người: Thái độ 
cần có để tin là lòng khiêm nhường, chứ không nhất thiết phải dựa vào phép lạ. 
Nguyên tắc của thánh Au-gus-ti-nô: “Tôi tin để hiểu. Tôi hiểu để tin.” 
3. Bài học: Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhượng để tin Chúa. 
4. Sống đạo: Lạy Chúa, con đã tin rồi 
Tạp chí Âm Vang Lộ-đức ( Écho de Lourdes ) thuật lại một câu chuyện có thật như sau:  
Một người có đứa con gái yêu quý bị bệnh bại liệt mà các bác sĩ đều đã chịu bó tay, không tài nào cứu 
chữa được nữa. Ông nghe những người quen biết đồn rằng Đức Mẹ ở Lộ-đức nước Pháp, có thể chữa 
lành cho cô bé. 
Cuối cùng thì ông cũng đã chấp nhận đưa con gái đến Lộ-đức, nhưng không quên tuyên bố với 
những người bạn, cả Công Giáo lẫn vô thần rằng: "Nếu tôi thấy con gái tôi được chữa khỏi, nếu tôi 
thấy tỏ tường nó chỗi dậy và đi lại được, tôi sẽ tin rằng Thiên Chúa hiện hữu! " 
Khi đến Lộ-đức, ông đưa con gái lại gần, chen giữa đám đông những bệnh nhân đang vây quanh 
cái giếng mà Đức Mẹ thường làm phép lạ. Khi gặp được cha Bai-di (Bailly) một Linh Mục thường 
trực phụ trách tại địa điểm hành hương này, ông đã nói tất cả về nỗi niềm còn bán tín bán nghi 
của mình vào phép lạ. 
Và đúng lúc em bé được đưa xuống cái giếng cạn để nhúng ướt hoàn toàn trong nước, cha Bailly 
đã lớn tiếng nói với mọi người đang có mặt: "Có ai trong các vị hiện diện ở đây bằng lòng tận hiến 
chính mình làm hy tế cho Thiên Chúa Nhân Lành để cầu nguyện cho một người vô thần không? 
Có ai không? Chỉ một người thôi, bằng lòng cam chịu cơn bệnh nan y cho tới chết để cho cô bé 
này được lành, và để cho người cha vô thần này được trở lại đạo không? " 
Mọi người yên lặng... Mấy phút trôi qua... Chợt có một nữ bệnh nhân trung niên chống nạng hai 
bên nách khó nhọc bước ra khỏi đám đông và nói nhỏ nhẹ thật khiêm tốn: "Vâng, có tôi, tôi xin tự 
nguyện! " 
Ngay lúc ấy, bé gái liền được khỏi bệnh và tự mình bước ra khỏi miệng giếng. Người cha vô thần 
vội quỳ xụp xuống, thổn thức: "Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, con tin rồi! " 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Nhờ có đức tin, chúng 
con không thất vọng ; nhờ có đức tin, chúng con luôn vui sống; nhờ có đức tin, chúng con nhận ra 
cùng đích của mình  là về với Chúa trên thiên đàng. Amen. 
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Thứ Ba tuần 16 Thường niên 

Mt 12, 46-50: Mẹ và anh em Chúa Giê-su 

 

Đến tận nơi, xem tại chỗ 
1. Lời Chúa: 

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm 
cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy 
đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ 
tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là 
anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh 
chị em tôi, là mẹ tôi."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, ý nghĩa việc gia đình đi thăm Chúa Giê-su:  
Việc gia đình đi thăm nói lên liên hệ huyết tộc của Chúa Giê-su. 
Có lẽ gia đình đến để can ngăn Ngài vì người ta đồn nhiều điều chẳng lành (Mc 3, 21). Khi 
làm việc Chúa, chúng ta cũng bị như thế. Đừng bỏ ngoài tai nhưng hãy lắng nghe, suy 
nghĩ và hành động. 
Thứ hai, gia đình không lại gần được “vì Người còn đang nói với đám đông” (c 46)  
Việc dân chúng đến đông chứng tỏ lời Chúa Giê-su giảng có uy lực. Ai lại bỏ thời giờ, bỏ 
công việc để đi nghe một người nói linh tinh không đầu, không đuôi. 
Nếu đối chiếu giữa thành công được nhiều người lắng nghe và tin đồn về một Giê-su mất 
trí, chúng ta hiểu là gia đình rất ngạc nhiên và phải đứng về phía Chúa Giê-su. 
3. Bài học: Hãy đến tận nơi, xem tận chỗ để hiểu đúng sự việc. 
4. Sống đạo: Chứng nhân 
Một ngày Chúa Nhật nọ, có một người đàn ông đã từng sống một đời sống vô cùng lạnh 
nhạt, khô khan về đạo đức. Tình cờ, ông đi qua nhà thờ giáo xứ Chơ-ninh (Churning) ông 
gặp một cô bé đang vào nhà thờ với những em nhỏ khác. Ông đứng lại quan sát thái độ 
tử tế khác lạ của cô và ông đã theo cô vào nhà thờ lúc nào không hay. Trong nhà nguyện 
chật chội và nghèo nàn đó, ông thấy cô ngoan ngoãn quỳ xuống đất, chắp tay ngước mắt 
nhìn Chúa Giêsu trong Nhà Tạm với tất  cả lòng tin yêu cung kính như khi ta đến trước 
mặt người có chức tước đáng kính trọng. Tới lúc vị linh mục dâng thánh lễ, ông cũng quì 
gối để dễ bề quan sát thái độ của cô. Ông cảm động khi thấy gương mặt của cô tươi đẹp 
như người xuất thần với đức tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa trong phép Thánh 
Thể. Cảm động, ông trở về nhà và từ đó ông ăn năn trở lại sống đời giáo hữu thật sốt 
sắng. 
Cô bé đó chính là Lau-ra Đi-cô-ni-a (Laura Diconia) có lẽ cô không nhận ra hiệu lực của 
lòng sốt sắng nơi mình , nhưng chính hành vi và lẽ sống của cô đã là một chứng tá cho 
đức tin và tình yêu Chúa. Thái độ bên ngoài của cô tuy rất tầm thường và đơn sơ nhưng 
chính sự trinh trong của tâm hồn và tình yêu sâu đậm của con tim đã mặc cho những cử 
chỉ bên ngoài đó một vẻ sâu xa khác thường khiến cho người ta cảm thấy ngay sự hiện 
diện của Chúa. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, gia đình Ngài đã đến tận nơi và đã hiểu lời người ta đồn đoán về một 
Giê-su mất trí là không đúng sự thật. Xin Chúa giúp chúng con đừng dễ nghe lời dèm pha, 
nhưng cố gắng đến tận nơi xem tận chỗ để đừng nói lời không đúng sự thật. Amen. 
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Thứ Tư tuần 16 Thường niên 

Mt 13, 1-9: Dụ ngôn người gieo giống 

 

Số phận các hạt giống 

1. Lời Chúa: 

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên 
Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên 
bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những 
hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất 
không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì 
thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có 
những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu 
chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe. 

2. Suy niệm: 

Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta tìm hiểu 3 loại hạt giống vô ích. 

Thứ nhất, “Có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất” (c 4) 

Đó là người khinh thường, lạnh lùng trước lời Chúa nên dễ đầu hàng trước cám dỗ. 

Đó là người nghe nhưng không sống lời Chúa. 

Thứ hai, “Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều” (c 5-6) 

Đất pha đá mà gặp cảnh nắng gắt vào tháng giêng, tháng Hè ở Do Thái thì không hạt 
giống nào sống được.  

Đó là những người, khi gặp gian nan thử thách, thì bỏ Chúa. 

Thứ ba, “Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt” (c 7) 

Đó là những người bị phân tán, cắt vụn, chân trong chân ngoài, lừng khừng. 

Đó là những người bị lo lắng việc đời bóp nghẹt, không lớn lên được. 

3. Bài học: Hãy quyết tâm sống tốt lời Chúa. 

4. Sống đạo: Víc-to Huy-gô trước cái chết 

Nếu khi còn sống, chúng ta không cố gắng sống lời Chúa, thì khi giờ chết đến, chúng ta sẽ 
bất an, lo lắng như Víc-to Huy-gô. 

Nhà đại văn hào nầy vùng lên một cách tuyệt vọng. Ông giơ những ngón tay nhọn lên trời. 
Ông hét vang lên:“ Đi tìm một linh mục cho ta gặp. Đi tìm một linh mục cho ta gặp.” Nhưng
không ai đi cả. 
Người chứng kiến cảnh hấp hối này, vội rút lui, kêu con gái mình lại, rồi nói nhỏ bên tai 
con: “Cha không muốn chết như thế. Nếu cha lâm bệnh, con hãy đi mời linh mục Mông-
xa-bré (Monsabré) đến cho cha.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến thế gian chịu chết để chúng con được sống đời đời với Ngài. 
Xin giúp chúng con vâng nghe và sống tốt lời Chúa mỗi ngày, để chúng con được bình an 
trong giờ từ giã trần gian. Amen. 
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Thứ Năm tuần 16 Thường niên 

Mt 13, 10-17: Lý do giảng bằng dụ ngôn. 

 

Cho thêm và lấy đi 
1. Lời Chúa: 
10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? "11 
Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì 
không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, 
cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không 
nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn 
sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng 
thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai 
chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. 
16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được 
nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong 
mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà 
không được nghe.  
2. Suy niệm: 
Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu 2 điều. 
Thứ nhất, ý nghĩa câu “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì 
ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất” (c 12) 
Đây không phải là chuyện đối xử bất công, tàn nhẫn.  
Ý nói, trên mọi bình diện, luôn có tăng trưởng và thoái hóa. 
Thứ hai, những ví dụ giúp hiểu đúng câu lời Chúa trên đây: 
Ai càng siêng năng học tập thì kiến thức càng rộng; ai biếng nhác học tập thì kiến thức sẽ 
mai một. 
Ai một lần chiến thắng cám dỗ sẽ tiếp tục chiến thắng; ai ngã thua cám dỗ sẽ dễ bị ngã 
thua. 
Ai càng tin thì tin hơn và càng tốt hơn; ai không tin thì dửng dưng, sai lầm và có khi sinh 
ghen ghét, chống đối. 
3. Bài học: Hãy vững tin và sẽ sống tốt. 
4. Sống đạo: Gio-an đạo đức 
Có lúc cậu bảo chúng bạn ngồi xuống chung quanh, rồi khuyên bảo chúng như linh mục 
giảng trong nhà thờ. Có lúc cậu để tượng Đức Mẹ trên một tảng đá, cậu quỳ xuống và ra 
hiệu cho chúng bạn cùng quì đọc kinh Kính Mừng. Nhiều lúc bọn chúng nghe lời cậu 
khuyên bảo hay chịu đọc kinh chung, nhưng cũng có lúc bọn chúng dở chứng không 
nghe, bỏ đi chơi chỗ khác. Gio-an thấy vậy thì không thích, nhưng làm thinh không nói gì. 
Cậu rất ham mộ đời sống cầu nguyện nên nhiều lần đang chơi, đang nói chuyện với 
chúng bạn, cậu bỏ đi tìm nơi vắng vẻ mà đọc kinh lần hạt. 
Không những Gio-an kính mến Chúa, yêu mến Mẹ Maria trên hết mọi sự, mà cậu còn 
thương xót và hay giúp đỡ người nghèo. Ban tối, khi những người nghèo đến xin ăn nơi 
nhà cha mẹ thì cậu giúp cha mẹ phục vụ họ trong việc ăn uống và dọn chỗ ngủ cho họ. 
Không những cậu thương họ phần xác mà cả phần hồn nữa, cậu dạy cho các trẻ biết làm 
dấu thánh giá, đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và khuyên bảo bọn chúng cố gắng sống 
hy sinh, hãm mình. 

(M. Cardo, Thánh Gio-an Vi-an-nây) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin lời Chúa uốn nắn và đổi mới tâm hồn chúng con nên tốt thì mọi sự 
sẽ tốt. Lạy Chúa, xin ở lại trong chúng con để hướng dẫn chúng con luôn nghĩ đến điều tốt 
và làm điều tốt. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 16 Thường niên 

Mt 13, 18-23: Ý nghĩa dụ ngôn người gieo giống. 

 

Lời Chúa 

1. Lời Chúa: 

18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời 
mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được 
gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ 
đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi 
vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo 
lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn 
kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm 
ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."  

2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, hạt giống là lời Chúa:  

Lời Chúa sâu sắc, hiệu nghiệm vượt xa lời người đời        (Dt 4, 12) 
Lời Chúa ban cho ta sự sống đời đời: “Thánh Phê-rô thưa: Bỏ Thầy thì chúng con biết đến 
với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68) 
Thứ hai, thái độ khi đọc lời Chúa: 

Chúng ta không đọc lời Chúa như đọc sách đời, nghĩa là chỉ đọc để giải trí, để khảo cứu... 

Chúng ta không đọc lời Chúa để tìm lời hay ý đẹp, nhưng để tìm một con người sống 
động là Chúa Giê-su. 

Chúng ta không sửa lời Chúa cho hợp với ta, nhưng phải để lời Chúa uốn nắn ta cho hợp 
với lời Chúa. 

3. Bài học: Hãy luôn đọc, suy gẫm và sống lời Chúa. 

4. Sống đạo: Giảng lời Chúa 

Cha Gio-an nói: Linh mục nào muốn giảng hay và làm cho người ta sẵn lòng nghe cũng 
như sinh ích lợi cho tâm hồn họ, trước hết phải có nhân đức thật sự, hai là phải xem nhiều 
sách, biết nhiều lý lẽ và chịu khó soạn bài giảng lâu năm. Đầu tiên, người linh mục phải có 
nhân đức thật và làm gương sáng, vị linh mục phải có tiếng tốt, có danh giá thì mới giảng 
như người có quyền và giáo dân mới sẵn lòng nghe và giữ các điều cha giảng. Nếu linh 
mục mắc tính mê nết xấu nào, hay trong cách ăn ở và việc làm có điều gì đáng trách thì 
lời linh mục đó giảng không sinh ích lợi cho người ta bao nhiêu. Người ta thấy việc cha 
làm, cách ăn ở không đi đôi lời cha giảng nên không ai vâng lời mà còn trách thầm: "Hỡi 
thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi.” 

Kế đó, vị linh mục muốn giảng hay phải chịu khó học hành, xem sách và dọn bài giảng lâu 
năm. Vị linh mục phải thông thạo luân lý thần học, năng đọc, suy niệm Thánh Kinh, đọc 
hạnh các thánh và các bài giảng của các thánh hay những nhà hùng biện trong Giáo Hội. 
Rồi phải viết bài giảng từ đầu đến cuối, phải học thuộc lòng rồi mới nên giảng. Có linh 
mục chỉ xem qua bài giảng của người khác soạn rồi ra giảng. Điều đó không đủ. Phải tự 
mình dọn bài, viết ra giấy, học thuộc lòng thì mới giảng sốt sắng và đem lại ích lợi cho 
người nghe. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin lấy lời Chúa hướng dẫn suy nghĩ của chúng con; xin lấy lời Chúa 
sưởi ấm tâm hồn chúng con; xin lấy lời Chúa đổi mới cuộc đời chúng con. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 16 Thường niên 

Mt 13, 24-30: Dụ ngôn cỏ lùng 

 

Lúa và cỏ lùng 

1. Lời Chúa: 

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện 
người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến 
gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng 
xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt 
trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!" Đầy 
tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi 
gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến 
ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy 
thu vào kho lẫm cho tôi."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, tốt và xấu ngày hôm nay: 

Lúa chỉ người tốt; cỏ chỉ người xấu. Cuộc sống con người là pha trộn giữa người tốt và 
người xấu.  

Không có ai hoàn toàn tốt, cũng không có ai hoàn toàn xấu. 

Thứ hai, tốt và xấu trong tương lai: 

Chúng ta còn tốt vì chưa có dịp để xấu: “Hãy coi chừng kẻo ngã.” 

Nếu muốn tốt, chúng ta nên khó với mình. Con đường hẹp tuy đau thương nhưng đem lại 
nhiều ích lợi. 

3. Bài học: Đừng để người xấu việc xấu lôi kéo. 

4. Sống đạo: Gương tốt biến đổi con người 

Thánh Pa-côm (Pacôme) khi còn ngoại đạo, đã đăng lính trong đạo binh hoàng gia. Ngày 
kia, các binh sĩ trong đơn vị của ngài , cực kỳ đói và khát sau khi đi bộ qua sa mạc dưới 
cái nắng chết người, vào thành Tê-bét (Thèbes) ở Ai Cập. Và có nhiều người chạy lại bên 
họ, cho họ ăn và uống, cùng chăm sóc họ chu đáo tận tình, Ngạc nhiên trước sự chăm 
sóc bất ngờ và bất thường này, Pacôme hỏi những người tốt lành này là ai? Người ta trả 
lời Ngài: đó là các Kitô Hữu. Ngài bèn la lên: “Một tôn giáo dạy người ta giúp những kẻ 
khốn khổ hoàn toàn xa lạ với mình là một tôn giáo chỉ có thể đến được từ Thiên Chúa 
chân thật! ” 

Sau biến cố này, Pacôme đã giã từ binh nghiệp và trở lại công giáo. Ngài trở thành một vị 
sáng lập các đan viện vĩ đại và một vị thánh lừng danh. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, giữa thế gian, tốt xấu lẫn lộn. Người xấu thật nhiều và người tốt cũng 
không ít. Xin Chúa giúp chúng con tránh xa điều xấu, nhưng tìm mọi cách để cải hóa 
người xấu. Amen. 
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CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 17, NĂM A   

Mt 13, 44-46: Dụ ngôn kho báu và ngọc quí 

 

Nước Trời vô cùng quí giá 

1. Lời Chúa: 

44 Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì 
liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất  cả  những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.45 
Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một 
viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. 

2. Suy niệm: 

Có 2 điều cần tìm hiểu qua đoạn lời Chúa hôm nay. 

Thứ nhất, “Nước Trời”(c 44) hiểu như là thiên đàng, cao quí hơn mọi thứ trên trần gian: 

Ai cũng biết cuộc sống nầy mau qua chóng hết, phù du, và Nước Trời, nước thiên đàng là 
nơi hạnh phúc vĩnh cửu. 

Thứ đến, chúng ta phải mua Nước Trời bằng mọi giá: 

Chúng ta chấp nhận hy sinh hãm mình và cả mạng sống để nắm chắc thiên đàng đời đời: 
Hãy xem gương các thánh tử đạo. 

Có người tu kín, tu rừng... cũng để nắm chắc hạnh phúc thiên đàng. 

3. Bài học: Hãy chấp nhận mọi hy sinh để được vào thiên đàng. 

4. Sống đạo: Hoa quả của khó nhọc 

Ngày 8/6/1978, cô bé 13 tuổi vùng Tô-pê-ca, bang Căng-dát (Topeka, Kansas) chiếm 
danh hiệu” Người đánh vần nhanh nhất nước.” Trong 8 triệu học sinh, Péc (Peg Mc 
Carthy) chiến thắng cuộc thi đánh  vần toàn quốc được tổ chức tại Oa-sinh-tân Đi-Xi 
(Washington D.C) 

Peg học trường Thánh Danh, trường Công Giáo ở Topeka. Cô bé nhấn mạnh rằng làm 
việc và hy sinh là bí quyết thành công. Cô bé đã dùng tất cả những giờ rảnh để tập đánh 
vần với thầy cô, với mẹ và với mọi người khác. Cô bé bỏ hết những trò vui : tivi, thể thao, 
các biến cố xã hội, ngay cả việc đọc những cuốn sách hay. Nhưng Peg không phải là con 
mọt sách theo nghĩa không hứng thú gì ngoài sách. Cô bé thích thể thao, bơi lội và điền 
kinh. 

Peg đã từng mong muốn giật lấy danh hiệu vô địch cuộc thi đánh vần toàn quốc và để có 
được báu vật đó, Peg đã phải hy sinh thực sự, cô bé đã phải “bán “ đi nhiều thứ! 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, không vinh quang nào mà lại không đi qua gian nan, đau khổ. Xin giúp 
chúng con chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau khổ để tôi luyện con người mình nên tốt và 
để xứng đáng vui hưởng thiên đàng hạnh phúc đời đời. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 17, NĂM B 

Ga 6, 1-15: Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều 

 

Đi theo Chúa Giê-su 
1. Lời Chúa: 
1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có 
đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã 
làm cho những kẻ đau ốm.  3  Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp   
đến  lễ  Vượt  Qua  là  đại lễ củangười Do-thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy 
đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho 
họ ăn đây? "6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông 
Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người 
một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 
"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy 
người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ 
ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, 
Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, 
Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người 
bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những 
miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai 
thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng 
phải đến thế gian! "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, 
nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, lý do dân chúng đi theo Chúa Giê-su: 
“Có đông đảo dân chúng đi theo Người ” (c 2). 
“Họ đi theo vì họ đã từng chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm”  
(c 2). 
Thứ hai, những con đường đến với Chúa: 
Có người theo đạo vì vấn đề hôn nhân. Có người trở lại vì một biến cố...  
Đường nào cũng có điểm tích cực của nó. 
3. Bài học: Hãy tích cực sống niềm tin mình đã chọn 
4. Sống đạo: Tâm tình tôn giáo của người Việt Nam 
Người Việt Nam có nhiều tâm tình tôn giáo. Do đó, họ dễ chấp nhận đạo mới. 
Nếu những tôn giáo đầy mê tín dị đoan trên đây là những cản trở lớn cho công cuộc 
truyền giáo, các cha không khỏi mừng thầm khi nhận thấy tính tình “thuần hậu, tốt lành” 
của người dân Việt Nam. Cha Bu-dô-mi (Buzomi) cho rằng, người Việt có những đức tính 
dung hòa giữa người Tàu và người Nhật. “Họ không quá nghiêng về văn chương, tính tình 
cũng không thâm hiểm như người Tàu. Họ không quá nghiêng về quân bị, tính tình cũng 
không độc ác như người Nhật. Cả về tầm thước, họ không cao lớn như người Tàu, cũng 
không quá thấp như người Nhật.” Tuy dễ nghe dễ tin và nhiều mê tín, nhưng người dân 
Việt dễ nhận ra lẽ phải: “Họ không kiêu căng hay tự tôn như người Tàu” vì thế, trong khi 
trình bày đạo lý, các cha có thể đưa về với lẽ phải, với chính đạo. Với lòng sùng đạo sẵn 
có, một khi trở lại, những người công giáo Việt Nam lại là những người nhiệt thành đạo 
đức hơn ai hết. (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa kêu gọi người ta đến với Chúa bằng nhiều cách. Có người theo 
đạo để lập gia đình; có người theo đạo vì được ơn riêng.. Lạy Chúa, con đường Chúa dẫn 
bao giờ cũng tốt. Xin Chúa củng cố đức tin để mỗi người luôn sống tốt lời Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 17, NĂM C   

Lc 11, 1-13: Xin Chúa Giê-su dạy cầu nguyện 

 

Ý nghĩa Kinh Lạy Cha 
1. Lời Chúa: 
Có một lần, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người 
trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như 
ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh 
em hãy nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời 
a- Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng 
b- Nước Cha trị đến 
c- Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời 
d- Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày 
đ- Và tha nợ chúng con như chúng con con cũng tha kẻ có nợ chúng con. 
e- Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,  
f- Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. (c 1-4) 
2. Suy niệm : 
Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa Kinh Lạy Cha: 
a- Danh Cha cả sáng: Xin cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa. 
b- Nước Cha trị đến: Xin cho nhiều người chọn Chúa làm Chúa của đời mình. 
c- Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời: Ý Chúa là cứu rỗi hết mọi người. Xin các 

thánh trên trời và các người dưới thế chung sức cứu rỗi con người. 
d- Lương thực hằng ngày: Chúng ta xin lương thực nuôi xác là cơm ăn áo mặc, đồng thời 

chúng ta cũng xin của ăn nuôi hồn là Mình Thánh Chúa. 
đ- Tha kẻ có nợ chúng con: Tha cho nhau đã khó. Tha như Chúa tha lại càng khó, nhưng 

vì Chúa, chúng ta phải tha. 
e- Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ: Xin giúp chúng con tránh xa dịp tội. 
f- Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ: Xin giúp chúng con không theo ma quỉ, tội lỗi. 
3. Bài học: Hãy đọc Kinh Lạy Cha mọi nơi, mọi lúc. 
4. Sống đạo: Cầu nguyện 
Hăng-ri Nâu-ơn (Henri Nouwen) một tác giả tên tuổi, kể câu chuyện sau đây về lần đầu 
tiên ông gặp gỡ Mẹ Têrêsa Cancutta cách đây khá lâu. 
Ông kể lể với Mẹ về những khó khăn và rắc rối đang xảy ra cho cuộc sống mình. Và ông 
xin Mẹ một lời khuyên. Mẹ Têrêsa đáp: “Ồ, nếu bạn bỏ ra mỗi ngày một giờ để thờ kính 
Chúa, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá hơn.” 
Cha Nouwen tâm sự: “Những lời ấy của Mẹ xoáy vào tâm can tôi, bởi vì đó là một lời 
khuyên thẳng thắn và rõ ràng, trúng ngay yếu huyệt các vấn đề của tôi. Câu trả lời của Mẹ 
đến từ quan điểm của Chúa, chứ không phải từ quan điểm các vấn đề của tôi. Tôi biết 
rằng Mẹ đã nói sự thật. Và từ đó, tôi biết rằng mình phải sống sự thật ấy trong suốt cuộc 
đời còn lại của mình.” 
Sống mãnh liệt là sống cầu nguyện và làm điều thiện. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, cầu nguyện là không khí để thở ; cầu nguyện cần như xăng để xe chạy 
lên thiên đàng. Xin Chúa là không khí, là xăng cho đời chúng con, vì có Chúa, chúng con 
sẽ sống tốt mọi lời Chúa dạy. Amen. 

 

 

 

 



 
 

  93

Thứ Hai tuần 17 Thường niên 

Mt 13, 31-35: Dụ ngôn hạt cải và men 

 

Lớn lên từ cái bé nhỏ 

1. Lời Chúa: 

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng 
giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất 
trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến 
nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”  

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men 
bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói 
gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, 
tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. 

2. Suy niệm: 

Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến 2 vấn đề. 

Thứ nhất, cái lớn xuất phát từ cái nhỏ bé: 

Định luật chung cho thấy cái vô cùng lớn cũng khởi sự từ cái vô cùng nhỏ. Nước Trời 
trong thế gian và đức tin trong mỗi người cũng giống như thế. 

Theo thống kê năm 2008, mười hai tông đồ, một con số ít ỏi đã làm cho thế giới đạt con số 1 
tỷ 300 triệu người công giáo. 

Thứ hai, sự nhiệt thành làm nên chuyện lớn: 

Điều đáng buồn nhất là ai đó sống không có hy vọng và nhụt chí... 

Hy vọng làm phát sinh nhiệt thành, nhiệt thành tăng sức hoạt động và hoạt động làm cho 
lớn lên. 

3. Bài học: Hãy hăng hái làm việc truyền giáo. 

4. Sống đạo: Hăng hái truyền giáo (1) 

Ông Gio-an Nghiêm, 72 tuổi, sinh quán tại Phương Tây, tỉnh Quảng Nam. Ông là một y sĩ 
nhiệt thành, rất sùng Phật trước khi trở thành người Công Giáo. Không ai dám trình bầy 
đạo Công Giáo vì sợ tính ông nóng nẩy. Thế mà ông Ma-nu-en (Manuel) một giáo dân rất 
nhiệt thành, bị bệnh mời ông đến chữa, và trong khi thầy thuốc chữa bệnh thì bệnh nhân 
nói về đạo thánh Chúa. Sau ba bốn lần nói về Chúa, người giáo dân này đã chinh phục 
được một người nhiệt thành về cho Chúa. Dĩ nhiên cuộc trở lại đạo của y sĩ Gio-an đã làm 
chấn động giới Phật Giáo. Ông đã trở thành người cộng tác đắc lực của các cha trong 
việc chinh phục người khác về với Chúa. Ông thường nói: "Có ai mộ mến Phật hơn tôi? 
Có ai làm những điều dị đoan hơn tôi? Thế mà nhờ ơn Chúa, từ khi tôi nhận phép rửa tội, 
tôi hoàn toàn đổi mới." (Sách Dòng máu anh hùng) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, nếu ai cũng hăng hái truyền giáo như cụ Nghiêm 72 tuổi thì cánh đồng 
truyền giáo không sợ thiếu thợ gặt. Xin giúp chúng con đừng ngồi chờ thời cơ, nhưng luôn 
hăng say làm việc cho Chúa. Amen. 
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Thứ Ba tuần 17 Thường niên 

Mt 13, 36-43: Chúa Giê-su giải thích dụ ngôn cỏ lùng. 

Ruộng là thế gian 
1. Lời Chúa: 
36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin 
Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe."37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt 
giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con 
cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên 
thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy 
ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương 
xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở 
đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong 
Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, thế gian có nhiều gương xấu: 
Trong thế gian, có ánh sáng, có nhiều người tốt. 
Tuy nhiên, chúng ta phải công nhận thế gian có nhiều gương xấu như Chúa Giê-su đã từng nói: 
“Thế gian cần phải có gương xấu. Nhưng khốn cho ai làm gương xấu.” Hãy nhìn thế giới lộn xộn 
hôm nay, hãy đọc báo để biết bao nhiêu điều tiêu cực. 
Thứ hai, hoạt động của Giáo Hội trong một thế giới nhiều gương xấu: 
Giáo Hội hiện diện trong thế gian cũng đồng nghĩa là Giáo Hội đi giữa bóng tối tội lỗi. Tuy nhiên, 
Giáo Hội không được đồng hoá với thế gian mà phải thắp sáng thế gian. 
3. Bài học: Hãy thắp sáng thế gian 
4. Sống đạo: Lời ca ngợi bác ái công giáo 
Giám Đốc Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới ca ngợi Giáo Hội Công Giáo và Đức Giáo Hoàng 
(ĐGH). 
VATICAN CITY 19/01/07  
Sau khi hội kiến với ĐGH tại Tòa Thánh Vatican, ông Mô-rít (James Morris) Giám Đốc Chương 
Trình Lương Thực Thế Giới thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ), lên tiếng ca ngợi ĐGH và Giáo Hội 
Công Giáo về những nỗ lực trợ giúp người nghèo.  
ĐGH đã tiếp kiến ông Morris trong ngày 15 tháng Giêng, một tuần lễ sau khi Ngài đọc diễn văn 
trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh nhắc đến việc cấp thiết phải giảm bớt số người nghèo đói 
trên thế giới. 
Ông Morris đưa ra bản thông cáo báo chí tại Roma trong đó có đoạn viết: “Tôi muốn tri ân Đức 
Thánh Cha (ĐTC) vì những nổ lực liên tục của Ngài, cũng như những quyết tâm của Giáo Hội 
Công Giáo trong việc trợ giúp người nghèo và cùng khổ trên khắp thế giới.” 
Ông Morris cho biết thêm Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới đã làm việc sát cánh với những cơ 
quan nhân đạo Công Giáo như Caritas Quốc Tế, Dịch Vụ Cứu Trợ Công Giáo, Nữ Tử Bác Ái, Dịch 
Vụ Tỵ Nạn Chúa Giêsu, Ủy Ban Quốc Tế Di Dân Công Giáo và Cộng Đồng Thánh Ê-đi-di-ô (Edigio) 
Ông Giám Đốc Chương Trình còn nhận định: “Sự hỗ trợ của ĐTC và của Giáo Hội Công Giáo về 
mặt tinh thần, luân lý và vật chất thực sự là niềm hy vọng cho tương lai hàng triệu thiếu nhi.” 
Bản tuyên cáo viết thêm: “Tôi chân thành tri ân thiện chí, sự khích lệ, và lòng kiên vững của Giáo 
Hội, đặc biệt là mối quan tâm của ĐTC đối với những người bị đau khổ trên khắp thế giới. Tinh 
thần của ĐTC đã khích lệ tinh thần của tất cả chúng ta.” 
Ông Morris cho biết thêm thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa  để  850 triệu người trên thế giới có
đủ thức ăn. 
Ông còn kêu gọi các nước giàu có đóng góp tài nguyên, đáp ứng lời kêu gọi của LHQ trong mục 
tiêu giảm bớt phân nửa số người nghèo trên thế giới vào năm 2015. 
ĐTC mạnh mẽ ủng hộ Chương Trình Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ do LHQ đề ra và thúc 
giục cộng đồng quốc tế thực thi mục tiêu này. (Bản tin của Nguyễn Long Thao)  
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, có lời nhận định rằng “Giáo Hội công giáo làm nhiều điều tốt hơn điều xấu”. 
Chúng con tin rằng tình thương của Chúa đã thấm vào huyết quản người công giáo chúng con và 
thúc đẩy chúng con tránh xa điều xấu và hết sức cố gắng làm nhiều việc tốt. Amen. 
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Thứ Tư tuần 17 Thường niên 

Mt 13, 44-46: Dụ ngôn kho báu và ngọc quí 

 

Bán tất cả 

1. Lời Chúa: 

44 Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền 
chôn giấu lai, rồi vui mừng đi bán tất  cả  những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 
45 Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên 
ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ai muốn nên thánh, muốn vào thiên đàng, phải hy sinh tất cả: 

Hy sinh vật chất là của cải, tiện nghi. 

Hy sinh tinh thần là tình gia đình, bạn bè, địa vị, thú vui. 

Hy sinh bản thân là ý riêng, tự do. 

Thứ hai, ai chấp nhận mất cái nhỏ sẽ thu được cái lớn: 

Tất cả những hy sinh nêu trên đều là nhỏ. 

Nước thiên đàng, phần rỗi đời đời là niềm vui quá lớn như thánh Phao-lô viết: “Đau khổ 
đời nầy không thấm vào đâu so với hạnh phúc thiên đàng.” 

3. Bài học: Hãy bán tất cả để mua nước thiên đàng. 

4. Sống đạo: Chết vì đạo (2) 

Có những người chấp nhận hy sinh mạng sống để mua nước thiên đàng. 

Na-ga-sa-ki là một thành phố đã bị trái bom hạt nhân thứ hai tiêu huỷ cùng với hàng trăm 
ngàn sinh linh vào năm 1945. Khoảng 350 năm trước đó, vào tháng 2 năm 1597, có 26 vị 
tử đạo đã bị treo vào thập tự trên một ngọn đồi quay mặt hướng về thành phố Nagasaki. 
Họ là những linh mục truyền giáo, tu sĩ, giáo dân. Họ là những người thuộc dòng thánh 
Phanxicô, dòng Tên và thành viên của dòng Ba Phanxicô. Họ thuộc mọi giai cấp xã hội: là 
những giáo lý viên, nông dân, y sĩ, những người giúp việc và ở mọi lứa tuổi, nhưng tất cả 
26 vị được kết hợp trong cùng một đức tin và một tình yêu Thiên Chúa và Giáo Hội.  

Khi các nhà truyền giáo trở lại Nhật vào những năm 1860, họ ngỡ là sẽ không tìm thấy 
một dấu vết nào của Thiên Chúa giáo nữa. Nhưng sau khi đã thiết lập được vài cộng đoàn 
bé nhỏ, các ngài ngạc nhiên khám phá ra hàng ngàn tín hữu sinh sống quanh thành phố 
Nagasaki vẫn âm thầm, lén lút giữ vững đức tin mà 26 vị tử đạo đã anh dũng tuyên xưng.  

Vào năm 1617, tất cả 26 vị này đã được phong á thánh và cuối cùng được tôn phong hiển 
thánh vào năm 1862.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, để mua nước thiên đàng, chúng con phải trả một giá rất đắt là đi con 
đường hẹp, là hy sinh nhiều sở thích và có khi chấp nhận chịu chết vì Chúa. Xin Chúa ban 
thêm đức tin để chúng con dám vượt thắng tất cả. Amen. 
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Thứ Năm tuần 17 Thường niên 

Mt 13, 47-53: Dụ ngôn chiếc lưới 

 

Cá tốt và cá xấu 

1. Lời Chúa: 

47 Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.48 
Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra 
ngoài.49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách 
biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng 
sẽ phải khóc lóc nghiến răng.  

51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu."52 Người bảo họ: 
"Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà 
kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ." 

53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điểm chính. 

Thứ nhất, Giáo Hội là một tập thể pha trộn người tốt, kẻ xấu: 

Lưới kéo vào thì có cá lớn, cá nhỏ, cá ngon cá dở. Trên trần gian, kẻ lành người dữ sống 
bên nhau. 

Thứ hai, quyền phán xét thuộc về Chúa: 

Chúng ta ra trước tòa phán xét một mình mà thôi. Chỉ có việc lành mới đi theo và biện hộ 
cho chúng ta. 

Thứ ba, Thiên Chúa phân định người tốt kẻ xấu: 

Mỗi người trong chúng ta sẽ được phán xét trong ngày của mình. 

Sau ngày phán xét, kẻ lành người dữ sẽ vĩnh viễn xa nhau. 

3. Bài học: Hãy cố gắng sống lành thánh. 

4. Sống đạo: Bà Minh Đức vương thái phi qua đời 

Mở đầu thời kỳ Hiền vương, giáo đoàn xứ Nam gặp phải tang đau đớn: Đó là cái chết của 
bà Maria Minh Đức. Giáo dân thiệt hại rất nhiều vì cái chết của bà. Lúc sinh thời, bà đã 
che chở cho họ trong những cơn khốn khó. Bà rất sốt sắng trong việc chinh phục các linh 
hồn cho Chúa Giêsu. Bà hưởng thọ hơn 80 tuổi, sau 24 năm trung thành với đạo Chúa. 
Bà là chiếc cột cái trong tòa nhà giáo đoàn xứ Nam và là vị lãnh đạo can đảm của họ 
trong thời bị bách hại.  

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con sống tốt để được xếp vào loại những người không bị 
vứt ra ngoài, những người không phải khóc lóc nghiến răng. Xin giúp chúng con trở thành 
ánh sáng giữa đời để xua tan bóng đêm tội lỗi. Amen. 
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Thứ  Sáu, tuần 17 Thường niên 

Mt 13, 54-58: Chúa Giê-su về thăm Na-gia-rét lần 2. 

 

Chúa Giê-su về thăm quê 

1. Lời Chúa: 

" 54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: 
"Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là 
con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các 
ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?56 Và chị em của ông không phải đều là bà 
con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? "57 Và họ vấp ngã vì Người. 
Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và 
trong gia đình mình mà thôi."58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.  

2. Suy niệm: 

Có 3 điều chúng ta cần tìm hiểu qua đoạn lời Chúa hôm nay. 

Thứ nhất, việc Chúa Giê-su về thăm quê là một hành vi yêu mến: 

Ngài về quê vì quyến luyến gia đình, bà con. 

Thứ hai, việc Ngài về thăm quê là một hành vi can đảm vì nơi khó hoạt động nhất chính là 
nơi chúng ta sống lúc nhỏ. 

Thứ ba, việc Ngài tận dụng thời giờ để giảng dạy cho người đồng hương: “Người giảng 
dạy trong hội đường” (c 54): Ý nói Ngài không để mất thời giờ và làm những gì có thể cho 
bà con làng xóm. 

3. Bài học: Hãy sống có tình, có nghĩa. 

4. Sống đạo: Tâm tình bổn đạo 

Cha Đắc Lộ viết: “Tôi thú thật khi tôi thấy họ, lòng tôi trào lên tất cả những mối tình yêu mến 
vui mừng và cảm động mà người mẹ có thể có khi gặp lại người con.” Dẫn đầu phái đoàn là 
ông Xi-mong, người mà cha đã rửa tội cho trước đây 16 năm khi mới vào xứ Bắc. Biết bao 
câu chuyện hàn huyên. Làng ông Xi-mong ở đã trở thành một làng Công giáo toàn tòng 
ngót 1.000 nhân danh, Họ sống đạo đức thánh thiện “dầu chưa được gặp một linh mục 
thừa sai nào cả. Người cộng tác với ông trong công cuộc truyền giáo cho khu vực đó là ông 
Phanxicô, lúc đó cũng có mặt trong phái đoàn, và Chúa cũng đã ban cho họ được nhiều ơn 
lạ để làm vững đức tin đã lĩnh nhận. Ở lại với cha và các thầy giảng ít ngày, sau khi được 
nhận các ơn Bí tích, họ trở lại bên kia ranh giới, hăng hái hoạt động hơn nữa cho nước 
Chúa.  

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, tình nghĩa đem lại hơi ấm cho nhau, tình nghĩa đem lại hạnh phúc và 
niềm vui cho nhau. Xin Chúa giúp con cái Chúa biết lấy tình nghĩa mà đối xử với nhau để 
cuộc đời được thêm tươi đẹp. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 17 Thường niên 

Mt 14, 1-12: Gio-an tẩy giả bị chém đầu 

 

Sứ điệp qua cái chết của Gio-an tẩy giả 

1. Lời Chúa: 

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su,2 thì nói với những kẻ hầu cận 
rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng 
làm phép lạ. 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ 
ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.4 Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy 
bà ấy."5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 
Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu 
vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua 
cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái 
đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm."9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại 
thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người vào ngục chặt đầu 
ông Gio-an.11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho 
mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.  

2. Suy niệm: 

Qua cái chết của Gio-an tẩy giả, lời Chúa nêu lên 4 điều. 

Thứ nhất, số phận người môn đệ rất hẳm hiu. Cái chết của Gio-an tẩy giả báo trước cái 
chết của Chúa Giê-su sau nầy. 

Thứ hai, người nầy ngã xuống, người khác đứng lên: Công việc của Gio-an tẩy giả tưởng 
như dừng lại vì ngài đã chết. Nhưng Chúa Giê-su thế chỗ và tiếp nối sứ mệnh của ông. 

Thứ ba, Gio-an tẩy giả và Chúa Giê-su đều chết: Xem ra việc truyền giáo có vẻ thất bại 
trước bạo lực, nhưng chết lại là chiến thắng. Đạo Chúa vẫn lan rộng. 

Thứ bốn, Gio-an tẩy giả dám chết vì thế gian để sống cho Chúa: 

Người Kitô hữu cũng phải dám chấp nhận số phận đau thương. 

3. Bài học: Đừng sợ và luôn sống có tư cách. 

4. Sống đạo: Ông Kiên tử đạo 

Ông Kiên vững vàng thưa lại: "Thưa chúa thượng, thần sẵn sàng tuân lệnh trong mọi sự, 
miễn là lương tâm thần không trách cứ. Chỉ có đạo Kitô mới bắt buộc được thần không 
tuân lệnh, bởi vì nếu theo lệnh chúa thượng thì thần phải bỏ đạo và làm ngược lại với 
Chúa Trời Đất, và như thế, thần đánh mất cả mạng sống, cả linh hồn. Thần theo đạo ngay 
từ thuở bé do cha mẹ truyền dạy và được một ơn lạ rất đặc biệt của Đức Chúa Trời ban 
cho. Thần quí trọng đạo hơn cả mạng sống, để không bất xứng với hạnh phúc đời đời mà 
Chúa Trời thưởng cho những người trung thành đến cùng.” 

Các quan nghe những lời ấy thì giận dữ cho là xúc phạm đến chúa thượng nên xin Minh 
Vương ra lệnh phân thây từng mảnh. Minh Vương ra án cho ông cai Phaolô Kiên phải xử 
chém tại quê quán. Đồng thời Minh Vương cũng ra án cho thầy giảng Gan phải giam đói 
trong một nhà giam biệt lập, còn người lính trẻ Mi-ca-e Van bị xử chém ngay tại cánh 
đồng. (Lm. Vũ Thành, Dòng máu anh hùng) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Gio-an tẩy giả không sợ nên đã nói thẳng với vua điều sai trái của vua. 
Đành rằng làm người thì ai cũng sợ, nhưng xin Chúa giúp chúng con đừng sợ, nhất là khi bảo 
vệ chân lý để khỏi làm mất nhân cách của mình. Amen. 
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TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 18, NĂM A 

Mt 14, 13-21: Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều lần 1 

 

Dân chúng đến với Chúa Giê-su 

1. Lời Chúa: 

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. 
Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức 
Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các 
bệnh nhân của họ. 

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, 
vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."16 Đức Giê-su 
bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."17 Các ông đáp: "Ở đây, 
chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! "18 Người bảo: "Đem lại đây cho 
Thầy! "19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái 
bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và 
môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, 
người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể 
đàn bà và trẻ con. 

 Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều: 

Thứ nhất, người ta đến với Chúa Giê-su, trước hết là để được chữa bệnh. Ngài chữa lành 
đủ thứ bệnh một cách lạ lùng: Bệnh nhân lành tức khắc, không cần thuốc men, không cần 
thời gian hồi phục. 

Thứ hai, người ta đến với Chúa Giê-su vì muốn được nghe những lời hằng sống có sức 
an ủi và đổi mới tâm hồn. 

Thứ ba, người ta đến với Chúa Giê-su để được nhìn thấy cuộc sống thánh thiện và đầy 
yêu thương của Ngài.  

2. Bài học: Hãy chạy đến với Chúa Giê-su. 

3. Sống đạo: Chúa Giê-su vô tội 

Nhà truyền giáo giảng đạo giữa rừng già Phi châu, dưới ánh trăng đêm và trong hoang 
lạnh của núi rừng. Ngài kể về đời sống và các phép lạ của Chúa Giêsu, cuối cùng là cái 
chết trên thánh giá. Ngồi trước bục giảng là viên tù trưởng. Ông chăm chú nghe lời nhà 
truyền giáo. Khi ngài tả việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, vị tù trưởng bổng 
đứng phắt dậy nói: “Ngừng lại! Hãy đem Ngài xuống khỏi thánh giá! Tôi mới là người đáng 
phải đóng đinh trên đó, chứ không phải Ngài!”  

Vị tù trưởng nghĩ rằng mình mới là tội nhân, còn Chúa Giêsu vô tội. 

4. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Thiên Chúa. Ngài vô tội, Ngài quyền phép và thánh thiện vô 
cùng. Xin Ngài đến ngự trong tâm hồn chúng con để thánh hóa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 18, NĂM B 

Ga 6, 24-35: Diễn từ về bánh 

 

Đi tìm Chúa 

1. Lời Chúa: 

24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ 
xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ 
nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?"26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các 
ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn 
bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng 
để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ 
ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."  

28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? 
"29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã 
sai đến."30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin 
ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: 
Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." 
32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn 
bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì 
bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."34 Họ liền 
nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính 
tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 

2. Suy niệm: 

Qua đoạn lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến 2 vấn đề. 

Thứ nhất, dân Do Thái đi tìm Chúa Giê-su: 

“Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ 
xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.” (c 24).  

“Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy” (c 25). 

Chúng ta hãy tìm Chúa qua việc học hỏi, suy niệm, cầu nguyện để tôn thờ Chúa cách xác 
tín hơn. 

Thứ hai, có 2 hạng người chúng ta cần tìm hiểu: 

Một, có người đến tìm chúng ta để học biết Chúa vì nhiều lý do như để lập gia đình, để 
cám ơn vì đã được ơn và đó cũng là điều đáng mừng. 

Hai, có người thì chúng ta phải đi tìm mà họ cũng chẳng muốn. 

3. Bài học: Hãy cố gắng đưa người ta đến với Chúa. 

4. Sống đạo: Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô 16 (ĐGH) và ông Béc-cân-bao-ơ 
(Beckenbauer) 

Beckenbauer nói: “ĐGH đã làm sống lại đức tin trong tôi”. 

(VietCatholicNews 16/01/2007)  

MUNICH 16/01/07 

Danh thủ huyền thoại bóng đá Beckenbauer nói với nhật báo (Abendzeitung) phát hành ở 
Mu-nít (Munich) rằng: “Nhờ lần gặp gỡ với Đức Thánh Cha (ĐTC) Bênêđictô XVI vào 
tháng 10 năm 2005 mà đời sống đức tin của tôi đã có những cảm nghiệm rất quan trọng” 

 



 
 

 10Danh thủ Beckenbauer vào giữa thập niên 70 là một cầu vương lừng danh. Ông là 
thủ quân đưa đội Đức chiếm giải vô địch túc cầu thế giới năm 1974 trong một trận đấu gây 
cấn giữa đội Hòa Lan và Đức. Ông đã được bầu làm Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Giải Túc 
Cầu Thế Giới năm 2006 tại Đức và đã được ĐGH tiếp kiến vào tháng 10 năm 2005.  

1

 

Cuộc gặp gỡ này và chuyến tông du của ĐGH tới vùng Ba-va-ri-a trong năm 2006 đã gây một 
ảnh hưởng và ấn tượng sâu đậm nơi tâm hồn danh thủ Beckenbauer. Ông đã say sưa đọc 
những sách vở và bài viết của ĐGH. Do vậy, đời sống đức tin của ông đã chuyển hướng, đã 
trở nên sống động và đức tin của ông đã được đem ra thực thi trong đời sống. 

Ông Beckenbauer tuyên bố với tờ báo (Adendzeitung): “ĐGH Bênêđictô XVI đã dẫn dắt 
các tín hữu của Giáo Hội. Riêng bản thân tôi, đó là một thí dụ điển hình nhất”. 

Ngày nay người ta vẫn nhớ danh thủ Beckenbauer với nghệ thuật đá bóng phi thường, 
chơi trong một đội banh có một chiến thuật phòng thủ rắn chắn mà các nhà bình luận thể 
thao gọi là đội có pháo đài phòng thủ xây bằng bê tông cốt sắt, đã làm cho những chiếc xe 
tăng của đội bóng Hoà Lan thất bại trong giải vô địch Túc Cầu Thế Giới năm 1974. 

(Nguyễn Long Thao)  

ĐGH đã củng cố đức tin của Beckenbauer. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con lưu tâm đến việc truyền giáo và cố gắng tìm mọi 
cách để đưa người ta đến với Chúa. Xin Chúa cũng giúp chúng con luôn tạo điều kiện tốt 
nhất đối với những người muốn  tìm hiểu về Chúa. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

102
 

CHÚA NHẬT TUẦN 18, NĂM C 

Lc 12, 13-21: Đừng ham mê của cải 

 

Nhiều tiền sinh tật 

1. Lời Chúa: 

13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi 
chia phần gia tài cho tôi."14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay 
người chia gia tài cho các anh? "15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ 
mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo 
đảm nhờ của cải đâu." 

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa 
lợi,17 mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 Rồi 
ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích 
trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê 
hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng Thiên 
Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi 
sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước 
mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều nơi nhà phú hộ. 

Thứ nhất, nhà phú hộ nghĩ kế để làm giàu:  

“Có một nhà phú hộ kia, ruộng đất sinh nhiều hoa lợi” (c 16) 

Nếu người ta nghĩ kế để làm việc lành, để truyền giáo... thì sẽ tìm ra nhiều phương cách 
hữu hiệu. 

Thứ hai, nhà phú hộ nghĩ kế để vui chơi:  

“Thôi, ta cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã” (c 19) 

Nếu ta không có thiện tâm, không có nhân cách thì dễ hư vì giàu tiền giàu của. 

3. Bài học: Hãy biết dùng của cải để làm việc lành. 

4. Sống đạo: Cho cả gia tài 

Ngày 2/3/07 vừa qua, hãng Tin Tức Công Giáo Thế Giới (CWN) đã loan tin ông Nát-xa-ri 
(Fred Nassiri) một nhà tỷ phú tại Hoa Kỳ, dâng hiến tất cả tài sản mình cho người nghèo và 
sẽ trở thành tu sĩ Phanxicô. Một Phanxicô thời đại đã xuất hiện!  Ông là người Mỹ gốc I-ran. 
Từ Hồi Giáo, ông đã trở lại Công Giáo. Ngày  1/3 vừa qua, khi đến Vatican gặp Đức Hồng Y 
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Bẹc-tô-nê (Tarcisio Bertone) ông nói: “Tôi muốn mang đến 
Vatican một chứng từ đức tin và lòng khâm phục lý tưởng dòng Phanxicô. Tất cả tài sản 
của tôi sẽ dành cho người nghèo để tôi trở thành tu sĩ Phanxicô”. Giải thích về sự chuyển 
hướng cuộc đời, ông Nassiri phát biểu: “Càng nhiều tiền của, càng có nhiều nghĩa vụ đối 
với người chung quanh mình.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, tiền bạc cần thiết trong mọi vấn đề. Tiền bạc là ông chủ xấu, nhưng là 
một tên đầy tớ tốt. Xin Chúa đừng để tiền bạc lái chúng con vào con đường xấu, nhưng 
xin giúp chúng con biết dùng tiền bạc để làm việc lành phúc đức. Amen. 
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Thứ Hai tuần 18 Thường niên 

Mt 14, 13-21: Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần 1 

 

Làm vì thương 
1. Lời Chúa: 

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. 
Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, 
Đức  Giê-su  trông  thấy một  đoàn  người  đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành  

các bệnh nhân của họ. 
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, 
vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."16 Đức Giê-su 
bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp: "Ở đây, 
chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! "18 Người bảo: "Đem lại đây cho 
Thầy! "19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái 
bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và 
môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, 
người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể 
đàn bà và trẻ con.  

2. Suy niệm: 
Qua đoạn lời Chúa hôm nay, chúng ta biết Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để 
cho dân chúng ăn chỉ vì Ngài thương họ.  

“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy  một  đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, 

 và chữa lành các bệnh nhân của họ” (c 14) 
“Đức  Giê-su bảo: Họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn” (c 16) 
Thánh Âu-gus-ti-nô nói: “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”.  

Giám Mục Bốt-xuy-ê (Bossuet) nói: ”Đáng nguyền rủa khoa học nào không biến thành tình 
thương”. 
Linh Mục Lu-ăng (Luang) nói: “Chỉ có tình thương mới kêu gọi được tình thương.” 

3. Bài học: Hãy sống tình yêu thương. 

4. Sống đạo: Rao giảng tình thương 

Sáng sớm ngày 6- 8- 1945, viên đại úy phi công Mỹ, Liu-ít (Robert Lewis) đã nhận được 
lệnh cất cánh thi hành một phi vụ quan trọng, nhưng anh không hề biết phi vụ này quan 
trọng đến mức độ nào. 

Vào khoảng 11 giờ, Lewis được lệnh tiến vào không phận Hi-rô-si-ma (Hiroshima) và thả 
trái bom số 1. Trở về căn cứ, anh đã được tiếp đón như một anh hùng. Nhưng khi biết 
được rằng trái bom nguyên tử do mình ném xuống Hiroshima đã làm hàng trăm ngàn 
người chết và hàng vạn người bị thương, Lewis bắt đầu suy nghĩ dữ dội. Anh giả từ binh 
nghiệp để thực hiện một quyết định: 

Tôi đã được sai đi giết hàng trăm ngàn người. Chiến tranh thật ghê tởm! Tôi muốn kiến 
tạo một thế giới đầy yêu thương. 

Sau đó, Lewis dấn thân trở thành một nhà truyền giáo rao giảng hòa bình và tình yêu của 
Thượng Đế cho tất cả mọi người (MV) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, tình thương là danh từ ngọt ngào và ấm áp nhất. Xin Chúa giúp chúng 
con luôn nghĩ đến tình thương và luôn sống tình thương. Amen. 
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Thứ Ba tuần 18 Thường niên 

Mt 14, 22-36: Chúa Giê-su đi trên sóng nước 

 

Chúa sẽ đến cứu giúp 
1. Lời Chúa: 
22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải 
tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người 
vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì 
ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy 
Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27 Đức 
Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa 
với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến 
với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên 
mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu 
chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và 
nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? "32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió 
lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên 
Chúa! "  
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35 Dân địa phương nhận ra 
Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với 
Người.36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều 
được khỏi. 
 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 
Thứ nhất, đức tin mạnh hay yếu đều ảnh hưởng đến cuộc sống: 
Phêrô mạnh tin nên đi được trên sóng nước. Khi ông nghi ngờ, ông bị chìm: “Nhưng thấy gió 
thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm, ông la lên: Thưa Ngài, xin cứu con với.” (c 29-30) 
Trong đau khổ, rủi ro, bệnh tật, ta dễ nghi ngờ quyền năng của Chúa và dễ mất lòng tin. 
Thứ hai, Chúa Giê-su  can thiệp khi chúng ta bất lực: 
Ngài hoá bánh ra nhiều khi các tông đồ không xoay xở được. 
Ngài dẹp yên sóng gió khi các tông đồ quá sợ: Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 
Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! " (c 32) 
3. Bài học: Hãy vững tin rằng Chúa vẫn ở gần và luôn nâng đỡ. 
4. Sống đạo: Lời cầu xin lúc nguy biến 
Lịch sử truyền giáo viễn đông có kể rằng: Khi đề đốc Ma-den-lăng (Magellan) dẫn một đoàn 
thuyền đi về viễn đông thì gặp nạn. Một trận cuồng phong đánh chìm  tất cả đoàn thuyền, 
chỉ còn lại con thuyền của đề đốc đang bồng bềnh chống chọi với ba đào sóng gió. Trên 
thuyền mọi người thủy thủ và hành khách đã họp lại tất cả trên cầu tầu để chờ chết. 
Đứng giữa đoàn người thất vọng, đề đốc Magellan  như có một ơn soi sáng, ông nhìn 
thấy bên cạnh có một bà mẹ ẵm một đứa con  thơ ấp ủ trên lòng.  Đề đốc xin bà mẹ cho 
mình đứa con. Rồi ông cầm đứa bé trong tay giơ lên, mắt ngước về trời và nói :"Lạy 
Chúa, con và đoàn người đây đều là kẻ tội lỗi đang chết chìm trong vực thẳm này. Nhưng 
xin Chúa vì đứa trẻ vô tội này mà tha thứ cho chúng con". Lịch sử kể lại rằng, khi cầu 
nguyện xong câu đó thì gió yên, biển lặng. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con và sẵn sàng nâng đỡ. 
Xin giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa, luôn cầu xin Chúa thì Ngài sẽ đáp lời. Amen. 
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Thứ Tư tuần 18 Thường niên 

Mt 15, 21-28: Chúa Giê-su chữa con gái người đàn bà Ca-na-an 

Việc cá nhân sinh ích lợi cho cộng đồng. 
1. Lời Chúa: 
21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở 
miền ấy đi ra, kêu lên rằng: " Lạy Ngài  là  con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái  tôi   
bị quỷ ám khổ sở lắm !"23  Nhưng Người  không đáp  lại một lời. 
24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."25 Bà ấy 
đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "26 Người đáp: "Không nên lấy bánh 
dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó 
con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, 
lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, nhờ mẹ mạnh tin mà con lành bệnh. Việc người nầy ảnh hưởng đến người kia: 
Mẹ đạo đức sinh con tốt lành. 
Thánh lễ sốt sắng làm cho người tham dự thêm lòng sốt sắng. 
Thứ hai, việc cá nhân sinh ích lợi cho cộng đồng: 
Một người vô thần gia nhập đạo công giáo đã nói: ”Tôi trở lại đạo là nhờ người khác cầu nguyện 
cho tôi, vì trước đây, tôi không bao giờ cầu nguyện.” 
Hôm nay, chúng ta gieo, ngày mai người khác gặt. 
3. Bài học: Hãy làm điều tốt khi có thể. 
4. Sống đạo: Ông Áp-ra-ham can thiệp cho thành Xô-đô-ma 
16 Từ nơi đó ba người kia đứng dậy và nhìn xuống phía Xơ-đôm. Ông Áp-ra-ham cùng đi để tiễn 
khách.17 ĐỨC CHÚA phán: "Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng?18 Áp-ra-ham sẽ 
trở thành một dân tộc lớn mạnh và mọi dân tộc sẽ được chúc phúc nhờ nó.19 Thật vậy, Ta đã chọn 
nó, để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của ĐỨC CHÚA mà thực 
hiện điều công minh chính trực; như thế ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán 
về nó."20 ĐỨC CHÚA phán: "Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng 
quá nặng nề!21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu 
đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết." 
22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng ĐỨC CHÚA còn đứng lại với ông Áp-ra-
ham.23 Ông lại gần và thưa: "Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?24 Giả như 
trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không 
dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao?25 Ngài làm như vậy, chắc không 
được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không 
được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? "26 ĐỨC CHÚA đáp: "Nếu Ta 
tìm được trong thành Xơ đôm năm mươi người lành, thì vì họ,  Ta  sẽ  dung  thứ  cho tất cả thành
đó." 
27 Ông Áp-ra-ham lại nói: "Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với 
Chúa:28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá 
huỷ cả thành sao? " Chúa đáp: "Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm 
người."29 Ông lại thưa một lần nữa: "Giả  như  trong  thành  tìm  được  bốn  mươi  người thì sao? "
 Chúa đáp: "Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm." 
30 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao? " Chúa 
đáp: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm."31 Ông nói: Con xin mạn phép thưa với 
Chúa: "Giả như tìm được hai mươi người thì sao? " Chúa đáp: "Vì hai mươi người đó, Ta sẽ 
không phá huỷ."32 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm 
được mười người thì sao? " Chúa đáp:" Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm." 
33 Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, ĐỨC CHÚA đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở về nhà. (c16-33) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, nhờ đức tin của người mẹ mà người con được lành. Ông Ap-ra-ham kêu nài 
Thiên Chúa tha thứ cho thành Xô-đô-ma. Xin Chúa giúp chúng con, vì người khác, mà làm những 
điều tốt nhất cho họ. Amen. 
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Thứ Năm tuần 18 Thường niên 

Mt 16, 13-23: Phê-rô tuyên Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa 

 

Chúa Giê-su vẫn dùng Phê-rô  

1. Lời Chúa: 

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ 
rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, 
kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." 

15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: 
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-
môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho 
anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 
biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, 
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: 
dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo 
cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không 
được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-
lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết 
chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách 
Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giê-su 
quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của 
anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su chọn Phê-rô: 

Chúa Giê-su chọn và đặt tên cho Phêrô là tảng đá: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh 
là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền 
lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (c 18). Đá là thứ vững bền, để làm nền... Ý nói ma quỉ 
không thể phá đổ Giáo Hội do Phê-rô đứng đầu. 

Thứ hai, Chúa Giê-su biết những khuyết điểm của Phêrô nhưng Ngài vẫn chọn: 

Phêrô chối Chúa 3 lần (Mt 26, 69-75). 

Ông can ngăn Chúa đừng đi chịu chết nên bị Ngài khiển trách. (c 23) 

Chúng ta không dung túng, nhưng nên thông cảm với những thiếu sót của những người 
có trách nhiệm.  

Hãy cầu nguyện và góp ý để họ nên tốt hơn. 

3. Bài học: Hãy chấp nhận khuyết điểm của con người và giúp họ vươn tới trọn lành. 

4. Sống đạo: Âu-gút-ti-nô ăn năn trở lại 

Rồi trong lúc cầu nguyện, tôi nghe có tiếng, như tiếng đứa trẻ trai hay gái trong nhà bên cạnh 
lập đi lập lại vài tiếng nói tôi nghe du dương như bài hát: "Hãy cầm lấy mà đọc. Hãy cầm lấy 
mà đọc." Tôi dừng lại vì tiếng nói. Tôi chưa bao giờ nghe con nít nói thế khi chơi với nhau. Sự 
cay đắng và giọt lệ bỗng ngưng. Tôi trỗi dậy và xác tín sứ điệp tự trời cao và đó là điều nói 
với tôi, bảo đọc nơi chương 1, tôi tìm thấy nơi cuốn sách thơ thánh Phaolô đang mở sẵn. Tôi 
nhớ lại Ăng-tô-ny (Anthony) cũng đã được bảo cũng một cách như thế bằng một đoạn Phúc  
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âm, hình như có ý nghĩa với ông trong một giai đoạn cuộc đời. "Hãy đi bán mọi của cải con 
có, và cho kẻ nghèo, và con sẽ có gia tài trên trời. Rồi đến và theo Ta." 

Thế là tôi trở lại bàn nơi A-li-pi-út (Alipius) đang ngồi và lấy cuốn sách thánh Phaolô tôi 
đang để đó. Tôi cầm lấy sách rất nhanh, mở sách và đọc trong thinh lặng chương sách 
đập vào mắt tôi  

"Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. 
Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa 
mãn các dục vọng." (Rom 13, 13-14) 

Tôi không cần đọc thêm. Ngay tức khắc khi tôi đọc hết câu, mọi bóng tối nghi ngờ trước kia 
tan biến, như ánh sáng trong lành chói lói tràn vào lòng tôi. Tôi phải bỏ con người cũ, phải 
mặc lấy con người mới, và tôi phải làm ngay bây giờ. 

Tôi gấp sách đánh dấu chỗ vừa đọc và kể cho Alipius chuyện gì đã xảy ra cách bình tĩnh. 
Anh cũng kể cho tôi những gì xảy ra trong lòng anh mà tôi không biết. Bấy giờ, anh xin tôi 
cho đọc đoạn Thánh Kinh tôi đã đọc nhưng anh đọc một đoạn xa hơn tôi không biết ở 
đâu. "Anh hãy đón nhận người yếu đức tin, và đừng tranh luận với họ.” (Rom 14, 1). Anh 
áp dụng điều đó cho anh, anh nói với tôi, và ngay lập tức, không do dự, anh theo tôi trong 
mục đích và quyết tâm mới. 

Ngay lập tức, chúng tôi vào nhà và kể cho mẹ tôi những gì đã xảy ra. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, làm người ai mà chẳng có khuyết điểm, có những lần vấp ngã. Điều 
quan trọng là khi vấp ngã thì phải can đảm đứng lên. Xin Chúa giúp chúng con  biết trỗi 
dậy như Âu-gút-ti-nô và Chúa sẽ ban ơn nâng đỡ. Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 



 

108
 

Thứ Sáu tuần 18 Thường niên 

Mt 16, 24-28: Chúa Giê-su tiên báo cuộc thương khó lần 1 

 

Có người chưa chết khi Chúa Giê-su hiển trị 

1. Lời Chúa: 

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác 
thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai 
liềumất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được 
cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì  nào  có  lợi gì? Hoặc  người  ta  sẽ  lấy gì mà
đổi  mạng sốngmình? 
27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần 
của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28 Thầy bảo thật 
anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi 
thấy Con Người đến hiển trị."  

2. Suy niệm: 

Chúng ta cùng tìm hiểu câu 28 của đoạn lời Chúa hôm nay: “Thầy bảo thật anh em: trong 
số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người 
đến hiển trị." 

Sau đây là 2 vấn đề chúng ta cần bàn tới: 

Thứ nhất, sự kiện “Con Người đến hiển trị” muốn nhắc đến biến cố Chúa Giê-su chịu chết 
và sống lại. Biến cố sống lại là biến cố vĩ đại nhất và ý nghĩa nhất. 

Thứ hai, sự kiện “một số người có mặt ở đây sẽ không chết trước khi thấy Con Người 
hiển trị.” Ý nói ai tin Chúa phục sinh là xác nhận niềm tin của mình và niềm tin đó định 
hướng cho cuộc đời của họ. Ý cũng muốn nói, sau biến cố phục sinh, Nước Chúa sẽ lan 
rộng khắp nơi và những người đang nghe nói đây sẽ thấy ngày vinh quang đó. 

3. Bài học: Hãy vững tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa. 

4. Sống đạo: Chúa Giê-su. 

Một người vô tín ngưỡng, một hôm, đặt câu hỏi sau đây với một cụ già trên 70 tuổi mà 
trình độ học vấn chỉ mới đến lớp Hai: ”Tại sao ông lại tin thờ một ông Giêsu bị chết như 
một tử tội, treo trần truồng ô nhục trên cây thập tự giá như thế?” Cụ già từ tốn trả lời: “Rất 
đơn giản , thưa ông. Vì tôi nhận thấy, trong quá khứ, không có ai NHƯ ông Giêsu, không 
có ai BẰNG ông và cho đến nay, không ai HƠN ông.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã chết và đã sống lại. Đó là niềm tin vững vàng và là niềm hy 
vọng vinh quang. Xin Chúa giúp chúng con được sống lại vinh quang với Ngài. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 18 Thường niên 

Mt 17, 14-20: Chúa Giê-su chữa đứa bé kinh phong 

 

Đức tin chuyển núi 
1. Lời Chúa: 
14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và 
nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: 
nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các 
môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được."17 Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng 
lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu 
đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi."18 Đức Giê-su quát mắng tên 
quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không 
trừ nổi tên quỷ ấy? "20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu 
anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên 
kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.  
2. Suy niệm: 
Có 3 điều chúng ta cần suy nghĩ để hiểu về đức tin: 
Thứ nhất, đức tin không là nghị lực vì nghị lực là cậy sức người. Đức tin là ơn Chúa, là 
sức mạnh của Chúa. 
Thứ hai, đức tin vững vàng nơi Chúa có thể giúp chúng ta làm được nhiều điều: Mẹ Tê-rê-
xa Calcutta phó thác người nghèo cho Chúa lo liệu và mọi sự vẫn yên ổn. 
Thứ ba, đức tin mạnh sẽ lay chuyển chúng ta trước:  
Đức tin chuyển núi kiêu ngạo, ích kỷ, hèn nhát nơi mỗi người chúng ta. 
3. Bài học: Hãy vững tin vào Chúa và sẽ được bình an. 
4. Sống đạo: Vững tin trong đau khổ 
Một bà nọ thuật lại trong cuốn sách nhan đề “Chúa khóc ở nơi nào?” (Où Dieu pleure) 
rằng: "Bà cùng với một số người Đức bị đưa đi đày xa quê hương từ giữa lòng thế chiến 
thứ hai. Tất cả đều là người Công giáo và cùng lao động tại một nông trường. Nơi ấy, 
không có nhà thờ cũng chẳng có linh mục. Nhưng họ được tụ họp mỗi chiều Chúa nhật tại 
một nghĩa địa cũ để cầu nguyện với nhau. Khi biết cách đó 1.000 cây số có linh mục, anh 
chị em Kitô hữu bèn quyết định hằng tháng góp tay nhau một ít tiền để mua vé xe cho một 
bà già đi về nơi ấy để mang Mình Thánh Chúa đến cho họ. Thế rồi từ đó, mỗi chiều Chúa 
nhật, họ đều gặp nhau trong nghĩa địa với tâm hồn hân hoan vui sướng vì biết rằng có 
Chúa Thánh Thể, mà bà kia mang trong mình, đang ở cùng họ. Họ sốt sắng cầu nguyện, 
suy niệm Lời Chúa... Những ai yếu liệt đều được trao tặng của ăn đi đàng quý giá ấy 
trước khi qua đời.   
Nhờ đó trong suốt mấy mươi năm trời, cộng đoàn Kitô hữu ấy vẫn sống với niềm tin kiên 
vững, đùm bọc yêu thương nhau trong tình bác ái huynh đệ.  
Năm 1972, được trả tự do, bà già ấy đã thuật lại câu chuyện cảm động cho tác giả cuốn 
sách. Bà cũng cho biết mình chính là người điều khiển cộng đoàn cầu nguyện vào những 
chiều Chúa nhật tại nghĩa địa. Bà nói: "Tôi ra đi với tất cả niềm lưu luyến, nhớ thương, với 
biết bao kỷ niệm về cộng đoàn cầu nguyện và cộng đoàn huynh đệ Thánh Thể ấy."  
Một cụ già đi xe 1.000 cây số để lấy Mình Thánh là chuyện khó, nhưng với niềm tin, bà đã 
làm được trong nhiều năm trời. Thật đáng khâm phục. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, trong đau khổ, người ta dễ buồn Chúa rồi bỏ Chúa. Xin thêm đức tin để 
chúng con vững tin rằng Chúa luôn ở gần bên chúng con, Chúa thấy mọi sự, Chúa làm 
mọi sự và chúng con sẽ được bình an. Amen. 
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TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 19, NĂM A 

Mt 14, 22-36: Chúa Giê-su đi trên mặt nước 

 

Chúa Giê-su đi trên mặt nước 
1. Lời Chúa: 
22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải 
tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người 
vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì 
ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy 
Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27 Đức 
Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa 
với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến 
với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên 
mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu 
chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và 
nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? "32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió 
lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên 
Chúa! "  
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35 Dân địa phương nhận ra 
Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với 
Người.36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều 
được khỏi. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay xác nhận Chúa Giê-su là Thiên Chúa qua 3 sự kiện: 
Thứ nhất, Chúa Giê-su đi trên mặt nước: “Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt 
bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên” (c 26) 
Thứ hai, Chúa Giê-su cho Phê-rô đi trên mặt nước để đến với Ngài: “Đức Giê-su bảo ông: 
"Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với  Đức Giê-su”  
(c 29) 
Thứ ba, Chúa Giê-su dẹp yên sóng biển: “Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.”  
(c 32) 
3. Bài học: Hãy vững tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa. 
4. Sống đạo: Chúa Giê-su là trung tâm 
Lê-ô-na-đô đa Vin-si (Léonardo Da Vinci) một họa sĩ nổi tiếng người I-ta-li-a, đã hoàn 
thành bức tranh tuyệt tác diễn tả bữa Tiệc Ly. Ước vọng thầm kín nhưng chân thành và 
sống động nhất mà họa sĩ đặt vào tác phẩm của mình là: Bức tranh sẽ hướng dẫn nhiều 
người đến với Chúa Giêsu. 
Nhưng khi bức tranh được đem ra triễn lãm lần đầu tiên, ông nhận xét thấy là đa số những 
người đến xem triển lãm đều đã chú ý đến chiếc thuyền nhỏ ông vẽ dưới góc bức tranh. 
Mặc dù ông đã bỏ công trọn 3 tuần lễ ròng rã để nghiên cứu và họa hình chiếc thuyền này, 
nhưng Léonard đã không luyến tiếc đem bức tranh về sau ngày triển lãm đầu tiên, để lấy 
sơn màu xóa hình chiếc thuyền nhỏ đi. Lý do là vì theo niềm xác tín của ông, trọng tâm của 
bức tranh phải là Chúa Giêsu. Mọi sự đều phải hướng sự chú ý của con người vào trung 
tâm điểm này, không gì có thể làm chia trí họ. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài là trung tâm của vũ trụ và tất cả mọi sự đều qui hướng về Ngài. Xin 
giúp chúng con chọn Ngài làm Chúa của mình để đời chúng con luôn bừng sáng niềm hy 
vọng. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 19, NĂM B 

Ga 6, 41-52: Bánh hằng sống 

 

Đức Chúa Cha lôi kéo 
1. Lời Chúa: 
41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời 
xuống."42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ 
ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? "43 Đức Giê-su 
bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là 
Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau 
hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. 
Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải 
là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng 
ấy đã thấy Chúa Cha. 
47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 
Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ 
trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh 
này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian 
được sống." 
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho 
chúng ta ăn thịt ông ta được? " 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề: 
Thứ nhất, Chúa Cha lôi kéo: 
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo kẻ ấy” (c 44). 
Mọi điều tốt lành chúng ta làm đều do ơn Chúa hướng dẫn. 
Do đó, chúng ta đừng cậy sức mình, vì chúng ta không thể làm được gì tốt nếu không có 
ơn Chúa. 
Thứ hai, chúng ta còn tự do không, nếu chúng ta được Chúa Cha lôi kéo? 
Chúng ta vẫn tự do vì trên thực tế, có kẻ tin, có kẻ không tin. Có người không tin chứng tỏ 
con người có tự do. 
Về vấn đề đức tin, Thiên Chúa chỉ soi sáng, tạo điều kiện chứ không ép buộc. 
3. Bài học: Hãy chấp nhận sự lôi kéo và hướng dẫn của Chúa. 
4. Sống đạo: Nên thánh nhờ xác chết của người yêu 
Cô Ma-ga-ri-ta Cóc-ton (Marguerite de Cortone) trong thời niên thiếu, có tình cảm với một 
người thanh niên. Một lần, nàng không tìm được người yêu, nhưng thấy con chó của 
chàng cứ đến quanh quẩn bên nàng luôn. Nó rên những tiếng thảm thiết và cắn lấy gấu 
áo nàng lôi đi. Magarita theo con chó. Đến một đống lá, con chó lấy chân gạt lá ra và sủa 
rất dữ. Magarita lại gần. Cái gì vậy? Nàng thấy xác tình nhân đã có mùi và bắt đầu rữa. 
Hai giọt lệ từ từ lăn trên má, không mấy chốc những giọt nước mắt đau đớn ấy đã biến 
thành những giọt nước mắt ăn năn. 
Nàng tự nhủ: “Đồ điên dại, đây là vật mày đã quý hơn Chúa sao.” 
Cảnh tượng đau đớn ấy đã đổi lòng nàng. Từ đó, người ta thấy nàng ăn mặc rách rưới, 
đứng ở cửa thành và xin những khách qua lại tha lỗi. Sau cùng, nàng đã làm thánh. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài kêu gọi người ta ăn năn sám hối bằng nhiều cách. Có người đến 
với Chúa do việc lập gia đình, có người ăn năn sám hối sau một tai nạn, có người nên 
thánh do xác chết của người yêu như trong câu chuyện trên đây. Xin Chúa giúp chúng con 
biết lắng nghe và sẵn sàng trở về với Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 19, NĂM C 

Lc 12, 32-48: Phải sẵn sàng chờ chủ trở về 

 

Chuyện đạo 
1. Lời Chúa: 
32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 
33 Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho 
tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.34 Vì kho 
tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.  
35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn 
cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang 
tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và 
đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ 
tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ 
trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì 
chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." 
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi 
người? "42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên 
coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ 
ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên 
coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", 
và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày 
hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông  sẽ loại  hắn ra, bắt phải chung số phận với những 
tên thất tín. 
47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn 
nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được 
cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, kho tàng ở trần gian là gì? 
Đó là nhà cửa, tiền bạc, xe cộ. Mọi sự sẽ hư hại hoặc mất đi. 
Thứ hai, kho tàng ở trên trời là gì? 
Đó là các nhân đức; đó là các việc lành phúc đức. 
Ai thiên về đời thì xử sự theo đường lối thế gian. Ai thiên về đạo thì xử sự theo đường lối của Chúa “Vì 
kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” (c 34) 
Lời Chúa muốn chúng ta thiên về đạo để luôn nghĩ đến những chuyện trên trời. 
3. Bài học: Hãy coi chuyện đạo là cần thiết 
4. Sống đạo: Giáo dục con cái 
Năm 1915, tòa đại hình Ba-lê đã kết án tử hình một thiếu niên 15 tuổi. Trước khi lên đoạn đầu đài, 
cậu ta xin một đặc ân: được ôm hôn người cha già lần cuối. Nhân viên hành sự chấp thuận. Họ 
cho mời cha cậu tới. Mọi cặp mắt đổ dồn vào ông. Ông bước đi thiểu não, dáng điệu thất thần, nét 
đau thương và tủi nhục hằn lên khuôn mặt. Người ta không nghe ông nói gì, nhưng chỉ thấy nước 
mắt vỡ bờ. Cậu con thì khác hẳn, khuôn mặt đanh lại, đôi mắt đỏ ngầu, cậu cúi sát mặt cha, 
nhưng thay vì đặt trên đó chiếc hôn tạ từ, cậu đã nghiến chặt hàm răng cắn đứt vành tai ông. Rồi 
lửa căm hờn như Diệm Sơn bùng nỗ, cậu gào to: “Tôi tha thứ cho xã hội, tha thứ cho mọi người, 
tha thứ cho quan tòa, nhưng có một người tôi không thể tha thứ được, đó là cha tôi. Ông đã giáo 
hóa tôi trong những nuông chiều vô đạo, đã dạy tôi bằng cuộc sống chơi bời trác tang, để hôm 
nay một thảm cảnh bi thương đổ xuống trên tôi.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, có người cho chuyện đời quan trọng hơn chuyện đạo nên họ lơ là việc kinh lễ và 
không tạo điều kiện cho con cái học Giáo Lý. Lời nguyền rủa của người con trong câu chuyện trên 
đây phải là bài học đắt giá cho những người làm cha làm mẹ. Amen. 
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Thứ Hai tuần 19 Thường niên 

Mt 17, 22-27: Loan báo tử nạn lần hai và việc nộp thuế 

 

Chúa Giê-su sống lại 
1. Lời Chúa: 
22 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp 
vào tay người đời,23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ 
buồn phiền lắm.  
24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-
rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao? "25 Ông đáp: "Có chứ! " Ông về tới nhà, Đức Giê-
su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? 
Con cái mình hay người ngoài? "26 Ông Phê-rô đáp: "Thưa, người ngoài." Đức Giê-su liền 
bảo: "Vậy thì con cái được miễn.27 Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con 
cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn 
quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nói đến việc Chúa Giê-su sống lại: “Và ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.” 
(c 23)  
Chúng ta cùng tìm hiểu 3 điều: 
Thứ nhất, biến cố Chúa sống lại là biến cố quan trọng nhất, vĩ đại nhất, ý nghĩa nhất. 
Thứ hai, biến cố Chúa sống lại là đề tài giảng thuyết đầu tiên: 
Trong bài giảng đầu tiên, thánh Phê-rô tuyên bố: "Thưa đồng bào Ít-ra-en, xin nghe những 
lời sau đây. Đức Giê-su thành Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh 
em. Và để chứng thực sứ mệnh của Ngài, Thiên Chúa đã cho Ngài làm những phép mầu, 
điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên 
Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ 
đóng đinh Ngài vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại, giải 
thoát Ngài khỏi những đau khổ của cái chết” (c 22-24)  
Thứ ba, biến cố Chúa sống lại củng cố đức tin của chúng ta: 
Thư thánh Phao-lô gởi tín hữu Cô-rin-tô viết: “Nếu Đức Ki-tô không sống lại thì lời rao 
giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh chị em cũng vô ích” (1Cr 15, 14) 
3. Bài học: Hay luôn sống vui, vì Chúa sẽ cho chúng ta sống lại. 
4. Sống đạo: Chúa Giê-su sống lại 
Ngày 10-1-1969, một triết gia Mác-xít người Pháp tên là Ga-rô-đi (Roger Garaudy) đã viết 
như sau về Chúa Giêsu, tuy lúc ấy, ông cũng mới đọc các sách Phúc âm, nhưng chưa 
theo đạo nào: “Dưới thời hoàng đế Ti-bê-ri-ô, người ta không biết rõ chỗ nào và nơi nào, 
một nhân vật đã xuất hiện và đã mở ra cho loài người một lối đi. Có lẽ Ngài không phải là 
một triết gia hay một chính khách, nhưng Ngài đã sống đến nỗi cả cuộc đời của Ngài dạy 
cho chúng ta một điều: đó là mỗi người, bất cứ lúc nào, cũng có thể bắt đầu một tương lai 
mới. Để làm vang dội Tin mừng thì chính Ngài, bằng sự sống lại, đã loan báo là tất cả mọi 
giới hạn, cho đến cả sự chết là giới hạn cuối cùng, cũng phải được thắng vượt. Nhà trí 
thức này hay nhà trí thức kia có thể nghi ngờ về các sự kiện trong cuộc đời của Ngài, 
nhưng điều đó không làm tổn hại chút nào tới sự thật vững vàng đó, một sự thật có thể 
thay đổi cuộc đời. Một ngọn đuốc đã bừng sáng. Ngài là sự tự do, là sự sáng tạo, là sự 
sống.”  
(Trích trong báo: Evangile aujourd’hui. L’homme de Nazareth, số 64 (1969), tr.11) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, niềm tin sống lại làm cho chúng con phấn khởi. Nhờ niềm tin sống lại, 
chúng con sống có mục đích. Nhờ niềm tin sống lại, chúng con biết chết rồi mình sẽ về với 
Chúa, đấng đã sống lại. Chúng con tạ ơn Chúa. Amen. 
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Thứ Ba tuần 19 Thường niên 

Mt 18, 1-5.10.12-14: Phải nên như trẻ nhỏ mới được vào Nước Trời 

 

Ai là người lớn nhất 

1. Lời Chúa: 

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong 
Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: Thầy 
bảo  thật  anh  em: nếu anh  em  không trở lại mà nên như  trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào
Nước Trời.4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước 
Trời. 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 

10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy 
nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan 
Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín 
mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì 
Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con 
không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai 
trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ham muốn chức quyền: 

“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời” (c 1) 

Câu hỏi cho thay lòng ham muốn chức quyền và địa vị nơi các tông đồ. 

Câu hỏi cũng cho thấy sự tranh giành vì ước muốn làm lớn nơi mỗi người chúng ta. 

Thứ hai, phải sống siêu nhiên hơn, cao thượng hơn: 

Có câu rằng “Ở gần vĩ nhân, chúng ta như thấy mình lớn hơn.” Các tông đồ chưa được 
như thế. Các ngài ở gần Chúa mà chưa siêu thoát, còn rất trần gian vì các ngài tranh 
giành địa vị với nhau như những con người bình thường. 

3. Bài học: Hãy sống siêu thoát hơn, khiêm tốn hơn. 

4. Sống đạo: Một lời kinh khiêm tốn 

(Lời kinh của một Linh Mục đọc mỗi ngày, trong nhiều năm) 

Lạy Chúa, 

Để Danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, 

Xin rộng ban cho con ân huệ này: 

Là biết đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ. 

Biết vui mừng vì đã giúp anh em con bớt cực khổ hơn. 

Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối hoặc không 
có người bênh đỡ, hơn làm phiền lòng hay chà đạp người khác. 

Xin ban cho con một tâm hồn ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một 
điều người khác đã làm con phiền lòng. 

Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người 
đang sống chung quanh con. 

 



 
 

 1Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có 
thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. 

15

 

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời 
chỉ trích, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. 

Xin cho con một tấm lòng rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người 
ích kỷ không sao chịu nổi. 

Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm dầu có phải mỏi mệt, dầu có 
gặp thái độ vô ơn. 

Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, 
không có ai ngã lòng. 

Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ và khi phải phê phán thì 
luôn luôn khoan hậu nhân từ. 

Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt 
và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. 

Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác và biết tha 
thứ không ngừng. 

Lạy Chúa, 

Xin ban cho con những ân huệ đó để anh em con bớt cực khổ vì con. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người ta tranh giành quyền hành với nhau nên làm khổ nhau, và trở nên 
thấp hèn. Xin Chúa giúp chúng con sống siêu nhiên hơn, sống hoàn toàn vì người khác thì 
chúng con sẽ biết nhường nhịn nhau, và thấy mình cao thượng hơn. Amen. 
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Thứ Tư tuần 19 Thường niên 

Mt 18, 15-20: Sửa lỗi anh em 

 

Nghe lời khuyên bảo 

1. Lời Chúa: 

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với 
nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu 
nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải 
quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa 
Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì  hãy  kể  nó  như  một người ngoại
hay một người thu thuế.  

18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm 
buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. 
19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất 
cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp 
lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người sửa lỗi phải kiên nhẫn: 

Lời Chúa dạy rằng, để sửa lỗi, thì “một mình, rồi vài người, rồi cộng đoàn khuyên bảo 
người có lỗi.” (c 15-17) 

Chúng ta phải kiên nhẫn với người có lỗi, vì nếu xét mình, chính chúng ta cũng không 
mau chóng sửa lỗi, thì chúng ta dễ thông cảm và kiên nhẫn với người khác. 

Thứ hai, người có lỗi không nên cứng đầu, cố chấp: 

Nếu được khuyên bảo mà vẫn không chịu nghe thì chuyện bị loại bỏ là do lỗi của người đó, 
nghĩa là chính người có lỗi tự loại mình chứ không do ai khác, vì thiên hạ đã hết tình 
khuyên bảo. 

3. Bài học: Hãy dám nhận lỗi và sửa lỗi. 

4. Sống đạo: Không vâng lời 

Chúa đuổi ông A-dong và bà E-va ra khoi vườn Diệu Quang vì tội không vâng lời. 
Vì tội không vâng lời, dân Hi Bá bị Chúa phạt đi lang thang trong  rừng  vắng 40 năm  thay
vì 40 ngày, và nhiều ngườitrong số họ bị Chúa phạt không cho vào Đất Hứa.  
Ngay cả Môi-sen, người được Chúa khen là thánh thiện nhất trong dân của Ngài, vì sơ ý 
lỗi đức vâng lời một chút, vẫn bị Chúa phạt một cách đau khổ: cho nhìn thấy Đất Hứa, 
chứ không cho vào Đất Hứa. 
Còn vua Xa-un (Saul) thì bị Chúa truất quyền làm vua, bị Chúa cho bại trận cũng vì tội 
không vâng lời. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết rằng đã làm người thì ai ai cũng đều có lỗi. Xin giúp 
chúng con biết lắng nghe lời khuyên bảo và thật tình ăn năn thống hối. Amen. 
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Thứ Năm tuần 19 Thường niên 

Mt 18, 21-35 và 19,1: Tha thứ 

 

Tha 70 lần 7 

1. Lời Chúa: 

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ 
xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su 
đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."  

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của 
mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ 
vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ 
con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin 
rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng 
thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một 
người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho 
tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại 
cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả 
xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với 
tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác 
kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi 
không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ 
nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, 
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em 
không hết lòng tha thứ cho anh em mình." 

Mt 19, 1 

1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến 
miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ý nghĩa cụm từ “tha 70 lần 7”: 

“Đức Giê-su bảo Phê-rô: Thầy không bảo là tha đến 7 lần, nhưng là 70 lần 7” (c 22)  

Số 7 theo quan niệm của Do Thái là con số hoàn hảo. Tha 70 lần 7 có nghĩa là tha mãi tha 
hoài, tha không giới hạn. 

Nhiều khi bị oan nhưng cũng phải tha, nếu muốn sống đúng lời Chúa dạy. 

Thứ hai, nhận định về người tha thứ : 

Người tha thứ là người mạnh mẽ. 

Người tha thứ là người thực tình mến Chúa, thực tình sống lời Chúa. 

3. Bài học: Là con cái Chúa, chúng ta hãy luôn tha thứ, dù bị thiệt. 

4. Sống đạo: Tha thứ (4) 

Sau thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại Ba-lê, người ta thường thấy một 
người hành khất với một dáng vẻ lạ thường. Xuyên qua lớp áo rách rưới, ai cũng có thể 
nhìn thấy trên vòng cổ của người ăn xin một cây thánh giá nhỏ bằng vàng. 
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Người khách quen thuộc nhất của người xấu số này là một vị linh mục trẻ. Vị linh mục 
thường đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này. Mỗi lần ra khỏi nhà thờ, ông không quên hỏi 
han và giúp đỡ người hành khất. 

Ngày nọ, vị linh mục trẻ không còn thấy người ăn xin lảng vảng trước cửa nhà thờ nữa. 
Lần mò hỏi thăm, vị linh mục đã tìm đến thăm người hành khất đang trong cơn rét run vì 
bệnh tật và đói ăn. Cảm động trước nghĩa cử của vị linh mục, ông ta đã kể lại cuộc đời 
của mình như sau: "Khi cách mạng vừa bùng nổ, tôi làm quản gia cho một gia đình giàu 
có. Hai vợ chồng chủ tôi là những người đạo đức, giàu lòng thương người. Thế nhưng, tôi 
đã phản bội họ. Quân cách mạng tìm cách bắt họ. Hai vợ chồng và hai đứa con của họ đã 
bị bắt giữ và bị kết án tử hình. Chỉ còn người con trai duy nhất là thoát khỏi.” 

Nghe đến đây, vị linh mục như muốn té xỉu, nhưng ông đã cố gắng giữ bình tĩnh để nghe 
tiếp câu chuyện của người hành khất: "Tôi nhìn họ leo lên đoạn đầu đài và thản nhiên 
theo dõi cảnh người ta chém đầu họ. Tôi quả thực là một quái vật khát máu...Từ đó, tôi 
không thể nào có sự bình an trong tâm hồn. Tôi bắt đầu đi lang thang khắp các ngả đường 
để quên tội ác của mình. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh của gia đình họ trong túi áo này đây. 
Cây thánh giá tôi đang treo ở đầu giường là của người chồng, còn chiếc thánh giá bằng 
vàng tôi đeo trên cổ đây là của người vợ... Xin Chúa tha thứ cho tôi." 

Vừa nghe xong những dòng tâm sự và cũng là lời tự thú của người hành khất, vị linh mục 
trẻ đã quỳ gối xuống bên cạnh chiếc giường của người hấp hối và thay cho một công thức 
giải tội, ông đã nói như sau: "Tôi chính là người con trai còn sống sót trong gia đình. Đại 
diện cho gia đình và với tư cách là một linh mục, tôi tha thứ cho ông nhân danh Cha và 
Con và Thánh Thần..." 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, từ trên thánh giá, Chúa đã lên tiếng tha thứ cho những kẻ giết mình. Đó 
là nghĩa cử tuyệt đẹp. Xin Chúa giúp chúng con thấm nhuần tinh thần tha thứ và dám can 
đảm tha thứ. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 19  Thường niên 

Mt 19, 3-12: Vấn đề ly dị 

 

Hôn nhân bền vững 

1. Lời Chúa: 

3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có 
được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? "4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy 
điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ",5 và 
Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành 
một xương một thịt."6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, 
sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. 7 Họ thưa với Người: "Thế 
sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? "8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng 
chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế 
đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà 
cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."  

10 Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy 
vợ còn hơn."11 Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, 
nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người 
không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể 
kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu 
được thì hiểu." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, hôn nhân một vợ, một chồng: 

Hôn nhân một vợ một chồng, chung thủy đến trọn đời là luật Chúa ban từ lúc tạo thành vũ 
trụ: “Từ ban sơ, Thiên Chúa đã dựng nên một nam, một nữ” (St 1, 27).  

Thiên Chúa lập luật một vợ một chồng là để mưu cầu hạnh phúc cho con người.  

Thứ hai, sống hôn nhân công giáo: 

Hôn nhân rất quan trọng. Ngạn ngữ người Nga có câu: “Đi lính, cầu nguyện 1 lần; đi biển, 
cầu nguyện 2 lần; lập gia đình, cầu nguyện 3 lần.” 

Con người chỉ giữ được luật hôn nhân một phần lớn là do lòng đạo, do lòng mến Chúa. 

Hôn nhân là điều linh thiêng nên cần Giáo Hội hướng dẫn, không nên để dư luận chi phối. 

3. Bài học: Hãy vì Chúa, vì gia đình mà sống chung thủy với nhau. 

4. Sống đạo: Món quà Giáng sinh 

Một đôi vợ chồng trẻ, Dim và Đêla (Gim và Đêla)  tuy nghèo tiền của nhưng giầu tình thương 
đối với nhau. 
Giáng sinh sắp tới, Đê-la tự hỏi phải tặng Gim món quà gì đây. Nàng muốn tặng chàng  sợi 
dây cho chiếc đồng hồ của chàng, nhưng nàng không có đủ tiền để mua. Vì thế, nàng nảy 
sinh một sáng kiến. Nàng có một bộ tóc dài rất đẹp, nàng rất quí nó và rất hãnh diện về nó. 
Nàng quyết định cắt ngắn bộ tóc và đem bán để mua cho Gim sợi dây đồng hồ. Hôm áp lễ 
Giáng sinh, từ phố về, nàng cầm trong tay một chiếc hộp rất đẹp, đựng sợi dây đồng hồ mạ 
vàng mà nàng vừa sắm được bằng mái tóc của mình.  Bỗng nhiên, Đê-la cảm thấy lo lắng. 
Nàng biết Gim rất quí bộ tóc dài của nàng. Nàng tự hỏi không biết Gim có buồn vì nàng cắt và 
bán nó đi không? 
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Về tới nhà, Đê-la mở cửa và thấy Gim đang đợi nàng. Tay chàng cầm một cái hộp thật 
đẹp, đựng món quà chàng mới mua cho nàng.  Khi nhìn thấy mái tóc ngắn của vợ, Gim 
như muốn khóc, nhưng chàng không nói gì cả. Cố trấn tĩnh, chàng trao tặng nàng chiếc 
hộp xinh xắn. Mở hộp ra, Đê-la rất đỗi bàng hoàng. Trong hộp là một bộ lược chải tóc 
bằng xà cừ rất đẹp. Còn chàng, khi mở món quà vừa nhận được từ tay vợ, Gim cũng ngỡ 
ngàng không kém. 

Chính lúc đó, Đê-la mới nhận ra rằng Gim đã bán chiếc đồng hồ vàng, món đồ quí nhất 
của anh, để mua lược chải tóc cho nàng.  Phút chốc cả hai đều hiểu rằng họ đã tặng nhau 
những gì quí giá nhất, họ đã hy sinh tất cả cho nhau.  

(Wahrheit, Món quà Giáng sinh, tr 9-10). 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, và kết hợp nên một gia 
đình để đem lại hạnh phúc cho con người. Xin Chúa giúp các đôi vợ chồng biết hy sinh 
chính mình, để đem lại hạnh phúc cho từng người trong gia đình. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 19 Thường niên 

Mt 19, 13-15: Chúa Giê-su và trẻ em 

 

Nước Trời và trẻ em 

1. Lời Chúa: 

13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu 
nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, 
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."15 Người đặt tay 
trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ai muốn vào Nước Trời thì phải “khiêm nhượng” như trẻ em: 

Bản tính của trẻ em là khiêm nhượng, không tính toán hơn thua. 

Khi lớn lên, sống giữa dòng đời tranh giành hơn thua, chúng mới tính chuyện hơn thua. 

Thứ hai, ai muốn vào Nước Trời thì phải hoàn toàn “phó thác” 

nơi Chúa như trẻ em: 

Trẻ em tin tưởng cha mẹ yêu thương săn sóc, nên chúng luôn bình an. Ai càng phó thác nơi 
Chúa càng được bình an. 

3. Bài học: Hãy sống khiêm nhượng và phó thác như trẻ em. 

4. Sống đạo: Con hãy yêu Chúa Giê-su hơn yêu mẹ 

Cha Bẹc-na Van-gan (Bernard Vangan) thuật chuyện khi còn nhỏ, ngài được mẹ ngài nói:  

“Mẹ yêu con lắm, nhưng nầy con, có một Đấng yêu con hơn mẹ.” 

Nói vừa xong câu nầy, mẹ ngài cầm lấy cây Thánh Giá và nói tiếp:  

“Con thấy không? Chúa Giêsu bị treo trên cây Thánh Giá, còn mẹ thì không. Tay chân 
Chúa Giêsu bị đâm thủng vì yêu con, còn tay chân mẹ thì không. Tim Chúa Giêsu bị đâm 
thâu vì yêu con, còn tim mẹ thì không.” 

Và mẹ ngài thúc giục ngài yêu mến Chúa Giêsu:  

“Vậy con hãy yêu Chúa Giêsu hơn yêu mẹ!” 

Vì thế, Cha Bernard Vangan luôn biết ơn mẹ ngài, vì mẹ ngài đã dạy ngài biết yêu mến 
Chúa Giêsu ngay khi còn bé. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con mãi mãi là trẻ thơ trước mặt Chúa, vì chỉ trẻ thơ mới 
phó thác, tin tưởng và vâng lời hết tình. Amen. 
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TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 20, NĂM A 

Mt 15, 21-28: Chúa Giê-su chữa con gái người đàn bà Ca-na-an 

 

Những bài học của người mẹ ngoại giáo 

1. Lời Chúa: 

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-
an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa 
con gái  tôi  bị quỷ  ám khổ sở lắm !"23 Nhưng Người không  đáp lạimột lời.24 Người đáp: 
"Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái 
lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "26 Người đáp: "Không nên lấy bánh 
dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà 
lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giê-su 
đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái 
bà được khỏi.  

2. Suy niệm: 

Thái độ của người mẹ qua đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 4 bài học. 

Thứ nhất, người mẹ xin Chúa Giê-su chữa bệnh cho con, chứ không phải cho bà: Ý nói 
mẹ hy sinh tất cả vì con.  

Thứ hai, bà biết rõ thân phận của mình là dân ngoại và không có quyền đòi hỏi nên bà chỉ nói: 
“Lạy Ngài là con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi“ (c 22). Đó là người mẹ thông minh, biết 
mình và biết người. 

Thứ ba, bà vẫn kiên trì van nài dù bị Chúa Giê-su từ chối và các tông đồ cũng đồng tình 
với Chúa Giê-su : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu xin 
mãi” (c 23). Ý đề cao sự kiên trì cầu xin vì lợi ích cho người con. 

Thứ bốn, bà lý luận liều lĩnh nhưng thật mạnh tin: “Nhưng lũ chó con cũng được ăn những 
mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống (c 27). Bà càng liều thì chúng ta càng thấy tình mẹ thương 
con và càng thấy đức tin của bà vững mạnh. 

3. Bài học: Hãy học tập cái hay nơi người khác. 

4. Sống đạo: Mẹ tôi dịch Thánh Kinh hay nhất 

Lớp Thánh Kinh đang thảo luận về những bản dịch Thánh Kinh với những ưu và khuyết 
điểm. Người ưa bản dịch này, kẻ thích bản dịch kia. Mỗi người đều trình bày ý thích riêng 
của mình và nói lý do. Lúc ấy, một chàng sinh viên đứng lên: “Tôi thích bản dịch của mẹ 
tôi nhất!” 

Mọi người ngạc nhiên: “Mẹ anh có dịch Thánh Kinh bao giờ đâu? ” 

Mẹ tôi vẫn dịch Thánh Kinh qua lời nói hằng ngày với tôi. Trước khi tôi biết đọc biết viết, 
mẹ tôi đã dịch Thánh Kinh cho tôi nghe rồi; Mẹ tôi đã sống những gì mẹ tôi nói và dạy tôi 
làm như vậy. Đó là bản dịch hay nhất mà tôi biết. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, từ “Mẹ” là từ ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, ý nghĩa nhất và trìu mến nhất. 
Xin Chúa giúp chúng con hiếu thảo với Mẹ bằng cách sống đơn giản, thật tình và đạo đức 
theo gương sống đạo của Mẹ. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 20, NĂM B 

Ga 6, 51-59: Bí tích Thánh Thể 

 

Thánh Thể, Thánh lễ 

1. Lời Chúa: 

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh 
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. 
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho 
chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu 
các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai 
ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày 
sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, 
thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai 
tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như 
vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã 
chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." 
59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, lời Chúa nói về Thánh Thể, Thánh lễ: 

Ý nghĩa đầu tiên của Thánh Thể là hy tế, là cái chết trên thập giá, cùng với sự sống lại: 
Chính lúc chết và sống lại, Chúa Giê-su trở nên bánh sự sống.  

Thứ hai, vài thái độ đối với Thánh Thể: 

Chúa Giê-su nói với thánh nữ Mác-ga-ri-ta: “Con hãy rước lễ mỗi khi được phép.” Ý nói 
Chúa Giê-su muốn ngự vào tâm hồn mỗi người. 

Thánh Lu-y Gông-gia-ga (Louis de Gonzague) lấy sự rước lễ làm trung tâm đời sống. 
Ngài chia ngày thành 2: Từ rước lễ đến trưa là cám ơn;  từ trưa đến sáng hôm sau là dọn 
tâm hồn rước Chúa. 

Thánh Gio-an Bốt-cô (Don Bosco) chủ trương khuyến khích trẻ em xưng tội rước lễ thì đời 
sống các em sẽ tốt hơn. 

3. Bài học: Hãy luôn chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa. 

4. Sống đạo: Dâng thánh lễ để cứu các linh hồn trong luyện ngục. 

Chúa Giêsu phán với Thánh nữ  Dê-tờ-ru-đê (Getruđê) rằng: "Vào giờ chết, Cha sẽ sai 
nhiều thánh đến an ủi giúp đỡ những ai siêng năng sốt sắng tham dự Thánh lễ khi còn 
sống.” 

Trong Thánh lễ, Giáo hội dâng nhiều lời cầu nguyện cho hàng Giáo phẩm và các tín hữu 
trên thế giới, cho những ai đang dự lễ, những ai dâng của lễ và những người đang an 
nghỉ trong Chúa Kitô chờ ngày sống lại (Charity p. 186). 

Công đồng Tờ-ren-tô xác quyết rằng: "Các tín hữu còn sống có thể cầu nguyện cứu giúp 
các linh hồn trong luyện ngục, nhưng lời cầu nguyện giá trị nhất chính là Thánh lễ.” 

Công đồng còn dạy thêm rằng: "Thánh lễ ngày nay Linh mục thay Chúa dâng trên bàn thờ 
không đổ máu, cũng chính là Thánh lễ hy sinh xưa Chúa Kitô dâng mình trên bàn thờ thập 
giá với máu đổ chan hòa. Thánh lễ hy sinh này đền bù mọi tội lỗi, mà không phải chỉ đền 
bù và cầu khẩn cho người sống, mà còn được dâng lên để đển bù và cầu khẩn cho những  
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người đã chết trong Chúa Kitô nhưng chưa được thanh tẩy vẹn toàn. Đây là thói lành từ 
thời các thánh Tông đồ truyền lại" (D. 940). 

Thánh Tô-ma A-qui-nô cũng dạy rằng: "Không có hy sinh nào giải cứu các linh hồn trong 
luyện ngục bằng hy sinh của Thánh lễ.” 

Thánh Chri-dốt-tôm viết: "Khi thánh lễ được cử hành ở trần gian, các thánh trên trời xuống 
mở cửa luyện ngục.” 

Thánh Au-gút-ti-nô viết: "Chúng ta không thể nghi ngờ rằng, những lời cầu nguyện của 
Giáo hội, thánh lễ, việc chia sẻ của bố thí chỉ cho các người đã qua đời có sức cứu các 
linh hồn này lắm, có sức làm cho Thiên Chúa cư xử nhân từ với họ hơn là tội họ đáng 
phạt. Đó là những điều thường thực hành trong Giáo hội, những thực hành có từ thời các 
giáo phụ ban đầu, từ các tông đồ" (Purgatory p. 195). 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết giá trị của Thánh lễ là vô giá. Xin Chúa giúp chúng con 
đừng dự lễ với thái độ thờ ơ, đối phó, nhưng tích cực, hết tình. Xin Chúa giúp chúng con 
tham dự  Thánh lễ để tạ ơn Chúa, đồng thời xin Chúa ban thêm sức mạnh để tránh dữ làm 
lành. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 20, NĂM C 

Lc 12, 49-53: Phải dứt khoát theo Chúa 

 

Lửa cháy lên 
1. Lời Chúa: 
49 Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng 
lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc 
này hoàn tất!  
51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em 
biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một 
nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại 
con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng 
chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, sức mạnh của lửa: 
Lửa nung đốt nên làm chúng ta thêm hăng hái, nhiệt thành. 
Lửa làm tiêu hao, do đó, chúng ta phải dám chịu đau khổ trong  
khi hoạt động tông đồ.   
Thứ hai, cái nhìn đúng về hoạt động tông đồ: 
Nếu chúng ta coi việc tông đồ như truyền giáo, phục vụ bệnh nhân.. chỉ là bổn phận thì 
mau nản chí và chỉ làm chiếu lệ. 
Nếu chúng ta coi việc tông đồ là chính nghĩa thì dù chết, chúng ta cũng làm. 
3. Bài học: Hãy nhiệt thành làm việc tông đồ. 
4. Sống đạo: Hăng hái Truyền giáo (2) 
Frăng-cô (Franco) là một kịch sĩ người I-ta-li-a nổi tiếng. Suốt 40 năm lão luyện trong 
nghề, ông đã đặt hàng trăm vở kịch thành phim được chiếu trên màn ảnh truyền hình nhà 
nước, từ năm 1980 đến nay, ông đã dùng phim ảnh để rao giảng Lời Chúa. Franco đi 
khắp các thành phố và xứ đạo Italia, vào các nhà tù hay tham dự đại hội ca múa dân tộc 
để trình diễn Phúc Âm. Ông dùng mọi nhân tố kịch nghệ để đạo diễn Tin Mừng, chẳng 
hạn 16 chương Phúc Âm thánh Marcô được ông diễn xuất thành 96 cảnh. Ước mong duy 
nhất của ông là dùng kịch nghệ để loan báo Lời Chúa. Trong số bạn bè và người thân, có 
kẻ chế nhạo ông là người mất trí, nhưng cũng có nhiều người khuyến khích ông trong 
sáng kiến mới này, và đã có hàng trăm ngàn người được nghe loan báo Tin Mừng cứu độ 
qua hình thức nghệ thuật đó. Ông tâm sự: "Tôi thật may mắn được tin vào Chúa Giêsu và 
có Ngài làm bạn đường trong đời. Không có Chúa Giêsu, cuộc đời thật là nhạt nhẽo vô vị. 
Và chính lòng tin đã giúp tôi nảy ra sáng kiến lấy Ngài làm đề tài diễn xuất. Trong bao 
nhiêu năm cuộc đời nghệ sĩ, tôi đã chỉ nói và diễn xuất những gì người khác biết. Nhưng 
từ 10 năm nay, tôi đã lựa chọn việc thông truyền cho khán thính giả lịch sử nhất thế giới, 
đó là Phúc Âm kể lại cuộc đời Chúa Cứu Thế.” 
Là Kitô hữu, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi dùng các tài năng và cuộc sống 
của mình để loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin đốt nóng tâm hồn chúng con, để chúng con tìm mọi phương thế rao 
truyền lời Chúa. Xin Chúa giúp sức, để chúng con không nản chí trong công việc tông đồ. 
Amen. 
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Thứ Hai tuần 20 Thường niên 

Mt 19, 16-22: Người thanh niên giàu có 

 

Hai thái độ của chàng thanh niên 

1. Lời Chúa: 

16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để 
được hưởng sự sống đời đời? "17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một 
Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn."18 Người ấy 
hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được 
ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải 
thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."20 Người thanh niên 
ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?"21 Đức 
Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho 
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, 
người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 khuyết điểm nơi chàng thanh niên. 

Thứ nhất, anh bị của cải chi phối: 

Anh không đủ nghị lực từ bỏ của cải: ”Nghe nói thế, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì 
anh ta có nhiều của cải” (c 22). 

Anh muốn làm tôi 2 chủ: Thiên Chúa và tiền bạc. Đó là điều không thể được. Và cuối cùng, 
anh bỏ Chúa để theo tiền bạc.  

Thứ hai, anh hăng hái lúc đầu, nhưng cuối cùng thì bỏ cuộc: 

Anh hỏi để biết chứ không phải để dấn thân nên anh đã rút lui. 

Anh không dám đi con đường hẹp của Phúc Âm: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy 
đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo” (c 21). 

3. Bài học: Hãy chọn Chúa Giê-su bằng con đường từ bỏ và dấn thân. 

4. Sống đạo: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê (FX) giác ngộ 

"Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?..." Lời thách thức này của Tin Mừng 
đã khiến cho một vị giáo sư trẻ tuổi bỏ một tương lai đầy hứa hẹn, bỏ tất cả để chỉ còn 
đeo đuổi một mục đích duy nhất trong cuộc đời: Đó là sự sống đời đời của chính mình và 
của người đồng loại.  

Vị giáo sư trẻ tuổi đó chính là thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, bổn mạng của các xứ truyền giáo.  

Chưa tròn 25 tuổi, Phanxicô đã nổi tiếng như một giáo sư triết học tài ba tại đại học Paris. 
Giữa lúc danh vọng đang đến, Phanxicô Xaviê đa nhận được những lời thách thức trên 
đây từ người bạn thân là I-nha-xi-ô Lô-dô-la.  

Không còn chống cưỡng lại với Lời Chúa, Phanxicô Xaviê đã đến Mong-mạc (Montmartre) 
để cùng với Inhaxiô sống đời khó nghèo, khiết tịnh và phục vụ tông đồ, theo những chỉ 
dẫn của Đức Thánh Cha.  

Năm 1537, nghĩa là 3 năm sau khi đã tuyên khấn, Phanxicô lãnh chức linh mục. Từ I-ta-li-
a, ngài sang Lis-boa của Bồ Đào Nha để lên đường đi truyền giáo Ấn Độ. Trong 10 năm 
ngắn ngủi, Phanxicô Xaviê đã rảo bước đi khắp nơi để đem Tin Mừng đến cho dân tộc 
Nhật Bản, Mã Lai và Ấn Độ. Cuộc sống của ngài là một chia sẻ cảm thông sâu xa với 
những ngời nghèo khổ nhất... Chưa đạt được giấc mơ đặt chân đến Trung Hoa và Việt 
Nam, thánh nhân đã qua đời trong kiệt sức, tại một hải đảo cách Hồng Kông 100 cây số.  
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Bị những người lái buôn Bồ Đào Nha bỏ rơi trên bãi cát, thánh nhân đã qua đời trong sự 
trơ trụi nghèo nàn.  

Danh vọng, tiền tài, ngay cả sức khoẻ... tất cả đều được đốt cháy để tìm được niềm vui 
đích thực cho tâm hồn và mang niềm vui đó đến với mọi người: đó là sứ điệp mà thánh 
Phanxicô Xaviê đã để lại cho tất cả chúng ta...  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chàng thanh niên giàu có trong đoạn lời Chúa đã vì tiền mà không dám 
theo Chúa. Còn chàng thanh niên Phan-xi-cô Xa-vi-ê trong câu chuyện đã từ bỏ tiền tài, 
danh vọng để theo Chúa đến cùng. Xin Chúa giúp chúng con thấy vấn đề và dứt khoát 
chọn Chúa. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 



 

128
 

Thứ Ba tuần 20 Thường niên 

Mt 19, 23-30: Người giàu có khó vào Nước Trời 

 

Bỏ mọi sự và được gấp bội 

1. Lời Chúa: 

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu 
có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ 
hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và 
nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với 
loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể 
được." 27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con 
đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? "28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo 
thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người 
ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc 
Ít-ra-en.29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh 
Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.”  
30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng 
đầu." 

2. Suy niệm: 

Chúng ta tìm hiểu hai câu trong đoạn lời Chúa hôm nay. 

Thứ nhất, “Chúng con đã bỏ mọi sự” (c 27): 

Chúng ta từ bỏ vật chất như tiền bạc, nhà cửa là cái tạo ổn định: Khó bỏ, nhưng phải bỏ. 

Chúng ta từ bỏ tình cảm là ước muốn sâu thẳm của con người: Khó bỏ, nhưng phải bỏ. 

Chúng ta từ bỏ tự do để không tự do làm điều mình muốn...”vì đường rộng đưa ta đến diệt 
vong”. 

Thứ hai, “Anh em sẽ được gấp bội” (c 29): 

Chúng ta không hiểu theo số lượng, nhưng hiểu theo nghĩa cái lợi lớn đến không ngờ. Đó 
là chiếm được Nước Trời. 

“Gấp bội” cũng có ý nói đến thử thách nhiều hơn trong cuộc đời, để được hạnh phúc 
nhiều hơn. 

3. Bài học: Hãy từ bỏ tất cả để chiếm lấy Nước Trời. 

4. Sống đạo: Hy sinh phục vụ đến hơi thở cuối cùng 

Ngày 10 tháng giêng năm 1938, một chuyến xe lửa chạy từ miền Bắc xuống miền Nam đất 
nước Cô-lôm-bi-a (Colombia) thuộc Nam Mỹ, bất ngờ bị trật đường rày làm rất nhiều hành 
khách bị thương và tử vong. Trong số những người quằn quại bò ra được khỏi con tầu thảm 
họa ấy, có cha Phê-ni-xê (Phénice) một Tu Sĩ Dòng Thánh Gio-an. Ngài bị thương nặng, một 
phần ruột bị tuột ra bên ngoài ổ bụng.  

Nhận ra cha, các bác sĩ y tá của đoàn cứu hộ đã vội chạy đến ân cần chăm sóc. Nhưng cha 
ra hiệu bảo họ cứ đi lo cứu giúp những nạn nhân khác. Phần mình, cha gắng hết sức để tự 
nhét mớ ruột lòng thòng vào ổ bụng, dùng băng vải buộc chặt bên ngoài, rồi gượng đau để lết 
đi, tìm những hành khách bị thương nặng để giải tội cho họ.  

Được một lúc khá lâu sau đó, cha kiệt sức ngã quỵ. Các y tá chạy lại và kịp nghe được tiếng 
thều thào của ngài trong cơn đau đớn đến tột cùng: "Tạ ơn Chúa đã cho con có thì giờ để kịp 
làm những điều cần thiết nhất cho anh em con..."  
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Chiếc xe cấp cứu vội đưa cha Phénice tới bệnh viện, nhưng chỉ vài giờ sau, ngài đã trút hơi 
thở cuối cùng. Năm ấy, cha mới 36 tuổi. 

(Trích "Như Lòng Chúa khoan dung" của Anthony de Melo) 

Cha Phê-ni-xê đã chết phần xác, nhưng phần linh hồn, lời ca ngợi và danh dự vẫn còn mãi, lớn 
hơn gấp trăm ngàn lần. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con phải từ bỏ tất cả. Chúng con cứ tưởng mình sẽ 
mất tất cả, nhưng ngược lại, chúng con được rất nhiều, được gấp bội về phần linh hồn và 
về cả danh dự. Amen. 
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Thứ Tư tuần 20 Thường niên 

Mt 20, 1-16a: Dụ ngôn thợ làm vườn nho 

 

Thiên Chúa tốt lành 

1. Lời Chúa: 

1 Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc 
trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông 
sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người 
khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào 
vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi 
giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và 
thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày 
không làm gì hết? "7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, 
hãy đi vào vườn nho! " 

8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, 
bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất."9 Vậy 
những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan 
tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, 
thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia 
chủ:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với 
chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu 
đốt." 

13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. 
Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. 
Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi 
lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà 
bạn đâm ra ghen tức? "16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ 
đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, Thiên Chúa công bằng: 

Tiền công nhật thỏa thuận là 1 quan tiền. 

Chủ trả 1 quan tiền cho người làm trễ cũng như cho người làm sớm: Cách trả công nầy 
xem ra có vẻ không công bằng, nhưng không thiệt hại gì cho người làm sớm, và đó là giá 
đã thỏa thuận từ ban đầu nên vẫn công bằng. 

Thứ hai, lòng tốt của Chúa vượt xa công bằng: 

Ý nói Thiên Chúa tuyệt đối tốt lành, vì Ngài không lệ thuộc bất cứ yếu tố nào. 

Hãy cư xử với lòng tốt thì cả hai bên đều vui vẻ. 

3. Bài học: Hãy cư xử tốt với nhau. 

4. Sống đạo: Mẹ Tê-rê-xa thương từng người 

Mẹ Têrêsa Calcutta nói: "Tôi luôn nghĩ rằng tình thương phải bắt đầu từ gia đình mình 
trước, rồi đến khu xóm, đến thành phố. Yêu thương những người ở xa thì rất dễ, nhưng 
yêu thương những người đang sống với mình hoặc đang ở sát cửa nhà mình mới là khó. 
Tôi không đồng ý với những cách làm ồn ào. Tình thương phải bắt đầu từ một cá nhân: 
muốn yêu thương một người, bạn phải tiếp xúc với người đó, gần gũi với người đó".  
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Mẹ Têrêsa còn kể: "Lần kia, tôi đi dự một hội nghị ở Bom-bay về việc cứu giúp những 
người nghèo. Đến cửa phòng hội, tôi thấy một người đang hấp hối. Tôi đưa người ấy về 
nhà, sau đó người ấy chết, chết vì đói. Đang lúc đó bên trong phòng hội, hàng trăm người 
đang hăng hái bàn luận về nạn đói và về vấn đề lương thực: làm thế nào để có lương 
thực, để có cái này, để có cái kia. Đang lúc họ vạch ra kế hoạch cho cả 15 năm, thì người 
này phải chết vì đói". Mẹ nói tiếp: "Tôi không bao giờ nhìn những đám đông như là trách 
nhiệm của tôi. Tôi chỉ nhìn đến những cá nhân, bởi vì mỗi lần tôi chỉ yêu thương được một 
người, mỗi lần tôi chỉ nuôi được một người. Tôi đã đưa một người về nhà, nhưng nếu tôi 
không đưa một người ấy về nhà thì tôi đã không đưa 42.000 người về nhà. Toàn thể công 
việc của tôi chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng nếu tôi không góp một giọt nước 
ấy thì đại dương sẽ thiếu đi một giọt". 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa hôm nay giúp chúng con hiểu Thiên Chúa tốt lành vượt xa sự 
công bình, nghĩa là Ngài tuyệt đối tốt lành. Xin Chúa giúp chúng con luôn chạy đến với 
đấng nhân lành vì Ngài luôn ban phúc lành. Amen. 
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Thứ Năm tuần 20 Thường niên 

Mt 22, 1-14: Dụ ngôn tiệc cưới 

 

Từ chối và bị phạt 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 Nước Trời cũng giống như chuyện một 
vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được 
mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ 
khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn 
xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng 
quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn 
những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 

7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố 
của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được 
mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào 
tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai,  bất luận  xấu tốt  cũng  tập hợp cả lại,
nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 
11 Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y 
phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục 
lễ cưới?" 

Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói 
chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."  

2. Suy niệm: 

(Theo William Barclay) 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, dân Do Thái từ chối lời mời của Thiên Chúa: 

Quan khách được mời nhưng không đến ám chỉ người Do Thái. 

Từ xưa, người Do Thái được mời làm dân tuyển chọn của Chúa, nhưng khi Con Thiên 
Chúa đến thì họ khinh dể và không tin. 

Sau cùng, Thiên Chúa kêu mời tội nhân và người ngoại là những kẻ không bao giờ trông 
mong và họ đã tin Ngài. 

Thứ hai, hình phạt do việc từ chối lời mời: 

“Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố 
của chúng” (c 7). 

Câu nầy do Mát-thêu thêm vào nhân xảy ra sự kiện lịch sử là thành Giê-ru-sa-lem bị tàn 
phá và chi tiết thêm vô nầy xem ra cũng ăn khớp với dụ ngôn. Ý nói ai không vâng nghe 
và tin nhận Thiên Chúa sẽ bị phạt. 

3. Bài học: Hãy biết nghe và biết đáp trả. 

4. Sống đạo: Giáo dân miền Bắc gởi thư cho Đức Giáo Hoàng 

Năm 1630, Cha Đắc Lộ bị trục xuất khỏi xứ Bắc Kỳ. Nhân dịp này, giáo dân tại đây đã viết 
một lá thư bằng chữ Hán gửi đến Đức Thánh Cha Uộc-ba-nô thứ 8 (Urbanô VIII) và Cha 
Bề Trên Cả Dòng Tên. Nội dung của hai bức thư giống nhau. Sau đây là nguyên văn bản 
dịch bức thư gửi Đức Thánh Cha Urbanô VIII: 

 



 
 

 1"Tất cả các bổn đạo nước An-nam, cúi đầu lạy tạ Chúa thật trời đất, cúi mình dâng 
thư này lên Đức Thánh Cha, đấng đại diện Chúa Giêsu Kitô dưới trái đất. Đức Thánh Cha 
đã sốt sắng làm vinh danh Thiên Chúa bằng việc sai các linh mục đi khắp thế gian để dẫn 
đưa mọi người về đàng chân thật. Tuy nhiên cho đến nay, ánh sáng của đức tin chân thật 
chưa được chiếu tỏa trên đất nước Bắc Kỳ.  
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Bây giờ, chúng con được phúc trọng gặp hai cha Dòng Tên, từ phương Tây, chẳng nề 
những nguy hiểm bão táp ngoài khơi, đã đến nước chúng con và đã công bố đạo thật. 
Nhờ việc giảng dậy và khuyên bảo, các ngài đã khuyến dụ được nhiều người tôn thờ Chúa 
thật trời đất, con số lên tới 5.000 người và còn nhiều người khác nữa đang sẵn sàng tin 
theo. Mặc dù vua chúa cầm quyền nước này không nhận biết chân lý đã chống lại các 
cha, tuy nhiên vẫn chưa bao giờ lên án đạo thật do các cha rao giảng. Còn bổn đạo chúng 
con, không bao giờ nghi ngờ, vẫn một mực trung thành theo đạo thật đã nhận lãnh.  

Vì vậy, để củng cố mạnh mẽ thêm ý chí của chúng con, chúng con dâng thư này lên Đức 
Thánh Cha, là cha chung của mọi giáo dân, cúi xin Đức Thánh Cha trợ giúp và nâng đỡ. 
Kính xin Đức Thánh Cha thương tình trông đến sự khốn khó của chúng con và tỏ lòng phụ 
tử trên chúng con, các con cái xứ Bắc Kỳ còn ít ỏi và chưa được học hỏi kỹ lưỡng đang 
đợi trông các đấng thông thái đạo thật đến để giảng dậy đạo Thiên Chúa cho mọi người 
dân nước, cao sang cũng như hèn mọn, để họ tu bổ sai lầm, tránh được hình phạt muôn 
đời và được hưởng hạnh phúc viên mãn. 

Chúng con tất cả giáo dân xứ Bắc Kỳ cúi đầu dâng thư mọn này lên Đức Thánh Cha. Từ 
Con Thiên Chúa xuống làm người đến nay là 1630 năm.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, dân Do Thái từ chối lời mời của Thiên Chúa, trái lại, giáo dân miền Bắc 
lai nài xin Đức Giáo Hoàng phái người tới để giảng cho họ về niềm tin. Xin Chúa ban ơn 
giúp chúng con luôn biết lắng nghe, tin tưởng và sống tốt lời Chúa. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 20 Thường niên 

Mt 22, 34-40: Điều răn trọng nhất 

 

Liên kết 

1. Lời Chúa: 

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người 
Pha-ri-sêu họp nhau lại.35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử 
Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 
Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh 
hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn 
điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính 
mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề về sự liên kết. 

Thứ nhất, liên kết để làm ác: 

Lập trường của nhóm Xa-đốc khác lập trường của nhóm Pha-ri-sêu: Nhóm Xa-đốc tin sự 
sống lại và hợp tác với Rô-ma. Nhóm Pharisêu thì ngược lại.  

Nhưng lần nầy, họ liên kết với nhau để chống Chúa Giê-su cho thêm hiệu quả. Hành động 
nầy ác ý và không tốt. 

Thứ hai, liên kết để làm lành: 

Liên kết luôn tạo thêm sức mạnh, nhưng ai dùng sức mạnh để làm điều lành mới đáng 
khen. 

Ong Xin-vi-ô Pen-li-cô (Silvio Pellico) nói: “Những kẻ bất lương cấu kết với nhau để làm 
ác, tại sao những người chính trực  không liên kết với nhau để làm thiện”: Câu nói rất đáng 
được chúng ta suy nghĩ và thực hành. 

3. Bài học: Hãy luôn liên kết để làm điều lành. 

4. Sống đạo: Bức tranh của giáo dân thời Bít-mắc (Bismark) 

"Thủ tướng sắt " là thủ tướng Bismark, một nhà độc tài đã thao túng chính trường Đức 
quốc thế kỷ qua. Ông đã gây nhiều khó khăn cho Giáo Hội, vì Giáo Hội phản đối đường lối 
độc tài phát xít của ông. 

Trong những ngày đen tối ấy, giáo dân Đức đã có sáng kiến in ra một bức hí họa, nhà nào 
cũng treo, các tiệm hàng thì dán trước cửa kính. Bức hí họa ấy trình bày một tên khổng lồ 
đang hì hục toát mồ hôi để xô một tảng đá xuống biển. Bên cạnh đó, một thằng quỷ Sa-
tan nhìn nhe răng cười nham nhở và bảo tên khổng lồ kia :"Tao đã mệt nhọc suốt 20 thế 
kỷ mà vẫn chưa làm được, mày là ai mà cả gan dám làm? " 

Bismark biết được ý nghĩa của bức hí họa thì vô cùng tức tối, nhưng chẳng biết làm sao! 
Cuối cùng, "đấu tranh văn hóa Cun-tơ-căm-pi (Kulturkampi)" nhằm chống tôn giáo của ông 
thất bại, và ông cũng đã nằm xuống như bao nhà độc tài khác trong đắng cay và thất sũng 
đối với hoàng đế Ghi-dôm (Guillaume). Hai người thù hận nhau đến nỗi trước khi chết, 
Bismark đã trối với gia đình phải liệm xác ông gấp, kẻo ông phải giáp mặt hoàng đế 
Guillaume đến.. phúng điếu! 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, ước gì chúng con biết liên kết với nhau để làm điều lành. Xin giúp chúng 
con đừng bao giờ có ác ý làm hại người khác. Xin giúp chúng con chỉ nghĩ đến việc lành 
và cố gắng làm việc lành. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 20 Thường niên 

Mt 23, 1-12: Nhóm Pha-ri-siêu giả hình 

 

Ngồi chỗ nhất 
1. Lời Chúa: 

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 Các kinh sư và các 
người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh 
em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không 
làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn 
động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp 
kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng 
ghế đầu trong hội đường,7 ưa  được người ta chào  hỏi  ở  những  nơi  công cộng và  được
thiên  hạ gọi  là "ráp-bi".  

8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả 
anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh 
em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là 
người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm 
lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ 
mình xuống, sẽ được tôn lên. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 
Thứ nhất, sống khiêm nhường: 
Đó là điều rất cần thiết và là nền tảng để tập các nhân đức. 
Thứ hai, phân tích việc ngồi chỗ nhất: 
Lời Chúa nói: ”Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường” 
(c 6).  
Đây là vấn đề rất tế nhị, chúng ta cùng tìm hiểu hai điều để thông cảm hơn là kết án. 
Một, chúng ta tìm hiểu việc Đức Cha hoặc các cha ngồi chỗ nhất trong đám tiệc: Ngồi như 
thế không phải là kiêu ngạo, nhưng chức vụ bắt buộc như thế. Nếu các vị ấy đi ngồi chỗ 
cuối để người ta năm lần mười lượt mời mọc, năn nỉ lên ngồi phía trên thì lại là một điều 
rất kỳ cục. 
Hai, chỗ ngồi không làm cho người ta thành kiêu ngạo hay khiêm nhường, vì mọi sự đều 
xuất phát từ trong lòng. Nếu tâm hồn chúng ta khiêm nhường thì dù có làm gì, nói gì, ngồi 
ở đâu thì chúng ta vẫn khiêm nhường. 
3. Bài học: Hãy tập sống khiêm nhường. 
4. Sống đạo: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê (FX) quì gối viết thư 
Mặc dù bước chân thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã rảo khắp gần hết Á-châu để giảng đạo, 
ngài lại có bằng Tiến sĩ Đại học Xoọc-bôn (Sorbone) trong tay, rồi còn kiêm nhiệm luôn 
chức Khâm sai Toà Thánh, trong lúc thánh I-nha-xi-ô (Ignatiô) Bề trên của ngài, chỉ là một 
cựu sĩ quan ít học, nghèo hèn, nhưng mỗi lần nhận được thư của Bề trên, Phanxicô đều 
quỳ gối đọc thư cách cung kính. Rồi khi viết thơ cho Bề trên cũng thế, ngài quỳ gối để tỏ 
lòng cung kính vị đại diện Chúa và Giáo Hội!  
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con sống khiêm nhường, vì kiêu ngạo đã làm cho ông A-
dong và bà E-và sa ngã. Chúng con biết khiêm nhượng cần thiết trong mọi lĩnh vực. Xin 
Chúa giúp chúng con luôn sống khiêm nhượng. Amen. 
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TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 21, NĂM A 

Mt 16, 13-23: Phê-rô tuyên xưng đức tin 

 

Chúa Giê-su quở trách thánh Phê-rô 

1. Lời Chúa: 

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ 
rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, 
kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn 
sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô 
thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này 
anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải 
cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho 
anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của 
Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước 
Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh 
tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ 
không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ 
cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, 
các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô 
liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy 
gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng 
sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, 
mà là của loài người."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, cái sai của Phê-rô:  

Vì thương thầy nên Phêrô can ngăn không đúng chỗ: “Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và 
bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (c 22). 

Ông vô tình cản bước Chúa Giê-su, vì ông chưa hiểu đường lối của Ngài là đi đến vinh 
quang bằng con đường đau khổ. 

Thứ hai, Chúa Giê-su nặng lời với Phê-rô:  

Ai đúng sẽ được khen, ai sai sẽ bị khiển trách: “Xa-tan, lui đi...” (c 23).  

Chúng ta nên suy nghĩ lời nầy: “Yêu thương không chỉ là nói lời ngọt ngào cho người ta vui 
lòng, mà còn dám nói những lời làm cho người ta đau lòng, nhưng có ích.”  

(Lm. Michel Quoist) 

3. Bài học: Hãy dám đề nghị người khác sửa lỗi. 

4. Sống đạo: Nói thẳng 

Men-đen-xân (Felix Mendelssohn) một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất vào thời 
của ông, là một con người rất tinh tế và khách quan trong đánh giá công việc của người 
khác. 

Lần nọ, tại một cuộc hội nghị ở Luân Đôn, một nhóm chuyên gia về ô-pê-ra đang xét nét 
phê phán vở nhạc kịch của Đô-di-nét-ti (The Daughter of the Regiment của Dozinetti).  

 



 
 

 1Trong những kẻ gièm pha ấy, có một số nhà soạn nhạc vốn ganh tị với tài năng của 
Dozinetti. 

37

 

Mendelssohn lắng nghe những lời bình phẩm của họ. Rồi ông lên tiếng phát biểu: “Tôi không 
biết về những gì quí vị đang nói. Riêng tôi, tôi thú nhận rằng tôi rất thích tác phẩm ấy của 
Dozinetti. Tôi ước ao mình đã viết được một vở như thế.” 

Rõ ràng là các chuyên gia cay cú kia – trong thâm tâm – cũng nhìn thấy giá trị của vở 
nhạc kịch mà họ đang phê phán. Bởi thế, ý kiến thẳng thắn của Mendelssohn đã làm họ 
im bặt.  

Tính cách ngay thẳng của một con người đã có thể trấn áp được cơn cuồng nộ đang sôi 
lên của lòng ganh tị nhỏ nhen. 

Đó cũng là một nghệ thuật. Bạn có thể vận dụng  nghệ thuật “ngay thẳng” này. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người đời thường nói“ thuốc đắng đả tật”. Xin Chúa giúp chúng con ăn 
nói nhẹ nhàng. Nhưng khi cần, xin Chúa cũng giúp chúng con dám nói mạnh với ý tốt là 
để xây dựng. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 21, NĂM B 

Ga 6, 61-70: Dứt khoát theo Chúa 

 

Tin điều khó tin (2) 

1. Lời Chúa: 

61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người 
bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh 
em thấy Con Người lên nơi  đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ  xác 
chẳng có ích gì.Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 
64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết 
những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo 
anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, 
nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: 
"Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: 
"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự 
sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng 
Thánh của Thiên Chúa."  

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay 
sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? 
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và 
nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."70 Đức Giê-su đáp: "Chẳng 
phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là 
quỷ! "71 Người muốn nói về Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt; thật thế, chính y, một môn 
đệ trong Nhóm Mười Hai, sẽ nộp Người. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người ta không chấp nhận điều khó tin: 

Người Do Thái không thể tin và cũng không muốn tin nên họ nói: “Làm sao ông nầy có thể 
cho chúng ta ăn thịt ông ta được” (Ga 6, 52). 

Một số môn đệ bỏ Chúa vì khó tin đề tài Thánh Thể nên Ngài nói: “Điều đó, anh em lấy làm 
chướng, không chấp nhận được ư? ” (c 61). 

Thứ hai, người ta muốn đạo Chúa dễ tin hơn:  

Sau đây là 2 điều có thể giúp chúng ta hiểu vấn đề nầy một phần nào. 

Một, chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa câu nầy để vững tin vào điều Chúa dạy: “May mà có 
những mầu nhiệm của tôn giáo. Nếu không thì thật là khả nghi, vì tôi sợ rằng đó chỉ là sản 
phẩm giả tạo của trí óc loài người” (Charles Nicolle viết sau khi trở lại). Ý nói đạo mà chúng ta 
hiểu hết mọi sự là đạo do con người thành lập; đạo mà có những điều vượt trí hiểu, ví dụ các 
mầu nhiệm trong đạo công giáo, thì đó là đạo từ trời, đạo của Chúa. Nói cách khác, Sạc Ni-
côn (Charles Nicolle) cho rằng tin đạo có những mầu nhiệm không hiểu thấu thì đáng tin hơn 
vì đó là đạo từ trời. 

Hai, dù bị người Do Thái phản đối, dù bị các môn đệ bỏ đi thì Chúa Giê-su vẫn không thay 
đổi nội dung lời giảng dạy, vẫn không làm cho lời giảng dễ tin hơn. Điều cho chúng ta thấy 
rằng lời Chúa nói là thật và không thể sửa đổi. 

3. Bài học: Đừng nghi ngờ các chân lý của đạo Chúa. 

 

 



 
 

4. Sống đạo: Phép lạ Mình Thánh Chúa  139

Phép lạ này xảy ra tại làng Pôn-xê-na (Polsena). Phép lạ đã lưu lại cho chúng ta là lễ kính 
Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Có phép lạ này bởi vì Chúa muốn dẹp tan sự băn khoăn 
nghi nan bấy lâu nay xâm chiếm tâm hồn con người về sự Chúa Giêsu ngự thật trong 
phép Thánh Thể.   

Vào năm 1263, một linh mục người Đức cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Crít-ti-a-na 
(Christiana) Đồng Trinh Tử Đạo. Đến khi bẻ bánh thì đột nhiên bánh thánh ấy biến thành 
Thịt và Máu, trừ phần nhỏ mà ngài cầm trong tay. Những giọt máu ở bánh thánh chảy 
loang ra, thấm ướt khăn thánh. Linh mục muốn giấu Máu Thánh ấy đi nên gấp khăn thánh 
lại, nhưng vô ích, khi gấp đến đâu máu rỉ ra đến đó và in lại hơn 25 lần dung mạo Chúa 
Giêsu như khi xưa Phi-la-tô đưa Chúa Giêsu ra cho dân chúng xem. Linh mục không thể 
tiếp tục thánh lễ nữa. Ngài đến thành Ô-vi-ê-tô (Orvieto) yết kiến Đức Thánh Cha Uốc-ba-
nô (Urbanô) nức nở kể lại chuyện phi thường. Khi nghe biết sự việc, ĐTC truyền cho Đức 
Giám Mục thành Orvietô đến Polsêna để rước di tích cực thánh ấy.  

ĐTC Urbano quỳ gối xuống đất, khiêm nhường thờ lạy và cung nghinh Thánh Thể cùng 
những khăn đã thấm máu, giữa những lời ca hát nồng nhiệt, rồi đem đặt vào nhà thờ 
Chính tòa. 

Năm sau, ngày 8/9, ngài ban sắc dụ Tờ-răng-xi-tu-rút (Transiturus) lập lễ kính Thánh Thể 
trên khắp hoàn cầu và thánh Tô-ma A-qui-nô đã soạn ra bài ca Thánh Thể tuyệt tác Pan-
ge Lin-gua. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Thánh Thể là điều khó tin nhưng có thật. Chúng con tin Chúa làm được 
mọi sự, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con thờ lạy Chúa ngự thật trong hình bánh rượu. 
Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 21, NĂM C 

Lc 13, 22-30: Vào qua cửa hẹp 

 

Qua cửa hẹp 
1. Lời Chúa: 
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà 
giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải 
không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh 
em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” 25 "Một khi chủ nhà đã đứng 
dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin 
mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ 
đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và 
ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: 
"Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm 
điều bất chính!  
28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-
cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra 
ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 "Và kìa 
có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, số người được rỗi linh hồn: 
Chúa Giê-su không trực tiếp trả lời câu hỏi. Ngài không trả lời vì Ngài không muốn nói một 
điều quá tế nhị dù Ngài, với tư cách là Thiên Chúa, Ngài biết rõ. Tuy nhiên, với tư cách là 
con người, có thể Ngài không biết. 
Ngài không trả lời vì Ngài cho rằng điều cần là mỗi người phải biết làm gì để mình được 
cứu rỗi, chứ không cần phải biết đến chuyện người khác. 
Thứ hai, đi con đường hẹp là phương cách để được cứu rỗi: 
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (c 24) 
Cửa hẹp là con đường hy sinh, hãm mình, cầu nguyện ... 
3. Bài học: Hãy luôn hy sinh hãm mình. 
4. Sống đạo: Thinh lặng 
Sự hy sinh hãm mình nơi con mắt, nơi lỗ tai.. đều rất có ích cho phần rỗi linh hồn. Sau đây 
là lời nguyện của Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta: 
“Lạy Thiên Chúa, Đấng ưa thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một 
mình với Ngài, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần Lời Hằng Sống. 
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những vấp váp của tha 
nhân, biết quay đi trước những dịp tội gây xao xuyến. 
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng kêu của người nghèo đói, để 
khép lại trước những mời mọc của ma quỷ. 
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho 
muôn người, tránh cho mọi lời nói gây đau đớn đổ vỡ. 
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi trí khôn, để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá. 
Cuối cùng, xin dạy chúng con thinh lặng nơi quả tim, để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn, ghen 
ghét, để yêu mến và ước ao Thiên Chúa trên hết mọi sự.” Amen. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con muốn có tự do hoàn toàn trong mọi sự, nhưng mọi sự đều có 
luật lệ. Xin Chúa giúp chúng con biết sống hãm mình, vì sự hãm mình đem lại cho chúng 
con nhiều lợi ích cho phần xác và cả phần hồn. Amen. 
 

 



 
 

  141

Thứ  Hai tuần 21 Thường niên 

Mt 23, 13-22: Chúa Giê-su khiển trách các luật sĩ 

 

Người biệt phái ngăn cản 
1. Lời Chúa: 

13 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa 
Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các 
người cũng không để họ vào.” (14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả 
hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, 
cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn). 
15 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển 
cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ 
đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.  

16 "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà 
thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc."17 Đồ 
ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng 
hơn?18 Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ 
vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc."19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi 
làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và 
mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà 
thề.22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, nhóm biệt phái là ai? 
Nhóm nầy gồm các tiến sĩ luật và các tư tế. Thời Chúa Giê-su, họ có khoảng 6.000 người. 
Họ lo việc phụng tự, giảng dạy về Chúa, nhưng họ không chu toàn. Họ đặt ra 613 điều luật, 
gồm 248 điều phải làm và 365 điều phải tránh nên đạo Chúa trở nên quá nặng nề đối với đa 
số dân chúng. 
Thứ hai, tại sao họ bị khiển trách là ngăn cản người khác vào Nước Trời, vào thiên đàng: 
Có 3 lý do giải thích. 
Một, vì họ sống giả dối, nói một đàng làm một nẻo nên người ta chán đạo Chúa. 
Hai, vì họ sống không tốt khiến người ta không tin đạo Chúa. 
Ba, vì họ cho rằng muốn vào thiên đàng thì phải giữ tỉ mỉ hàng ngàn qui tắc luật lệ nên không 
ai theo được. 
3. Bài học: Hãy sống tốt để người khác thấy Chúa qua chúng ta. 
4. Sống đạo: Cản đường trở về 
Bắc Ai-Len là một đất nước mà hai khối dân Công giáo và Tin lành thù ghét nhau và nhiều lần 
bắn giết nhau. Vào một dịp lễ Giáng sinh, một Linh mục công giáo đi sang bên kia đường để 
đến thăm một Mục sư Tin Lành. Vị Mục sư rất cảm động, đón tiếp vị Linh mục rất niềm nỡ. Ít lâu 
sau, Vị Mục Sư cũng sang bên kia đường để thăm vị Linh mục. Tình thân giữa hai người ngày 
càng thắm thiết hơn. Tuy nhiên, một vài tín đồ lớn tuổi thì nổi giận. Họ tìm đủ cách để cấp trên 
của Giáo Hội thuyên chuyển vị Mục sư ấy đi nơi khác. 
Vị Linh mục và Vị Mục sư trên chỉ làm điều mà tất cả các môn đệ Chúa Giêsu phải làm, đó là 
làm những sứ giả của bình an và hòa giải trong một xã hội có nhiều chia rẽ. Thế tại sao lại có 
người ngăn cản hai vị ấy thực thi cuộc gặp gỡ tốt đẹp như trong câu chuyện trên đây? 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con trở thành khí cụ của Chúa, để qua chúng con, người ta 
nhận ra Thiên Chúa là Cha của mọi người. Lạy Chúa, cuộc sống thiếu gương sáng có thể gây 
trở ngại cho những người muốn đến với Chúa. Xin giúp chúng con sống tốt để giới thiệu Đạo 
Chúa cho mọi người. Amen. 
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Thứ Ba tuần 21 Thường niên 

Mt 23, 23-26: Chúa Giê-su khiển trách luật sĩ và biệt phái 

 

Việc chính và việc phụ 
1. Lời Chúa: 

23 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế 
thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là 
công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều 
kia thì  không  được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuố
t con lạc đà. 25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người 
rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô 
độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để 
bên ngoài cũng được sạch.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, việc phụ là việc nộp thuế: 
Chúng ta tìm hiểu 3 điều về việc nộp thuế thập phân:  
Một, mỗi năm, người Do Thái phải nộp 1/10 hoa lợi trên nông nghiệp và súc vật, nhưng 
không nộp thuế rau như bạc hà, rau húng vì không quan trọng. Ở đây, người biệt phái quá 
sốt sắng nên nộp thêm thuế các thứ rau.. 
Hai, tiền nộp thuế là để tu sửa đền thánh và các việc khác liên hệ... 
Ba, việc nộp thuế là cách chứng tỏ sự  tin nhận Thiên Chúa là đấng tối cao.  
Tuy nhiên, tất cả những việc đó đều là phụ thuộc. 
Thứ hai, việc chính là sống công bình, nhân hậu và thành tín (c 24): 
Ý Chúa muốn đề cao tấm lòng. Ai thật tình mến Chúa sẽ hành động tốt và sâu sắc. Chúng ta 
cùng tìm hiểu qua 3 điều: 
Một, người biệt phái so đo tỉ mỉ về thuế từng cọng rau, nhưng họ dám phạm tội bất công. 
Vậy là họ coi nhẹ sự công bình, không quyết tâm sống công bình. 
Hai, họ thiếu lòng nhân từ, vì họ kiêu ngạo coi mình nhân đức hơn người khác. 
Ba, ngày nay, có những người siêng năng đi nhà thờ, sốt sắng trong việc dâng cúng, nhưng lại là 
những người không lương thiện. Sống như thế là nặng bề ngoài và chưa đẹp ý Chúa. 
3. Bài học: Hãy vì Chúa mà sống nhân từ và phục vụ 
4. Sống đạo: Phục vụ vì Chúa 
Khi người ta vững tin ở Chúa, thì mọi việc họ làm đều xuất phát từ niềm tin và lòng mến. 
Chúng ta cùng lắng nghe lời Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta nói vào năm 1977. 
“Chúng tôi không ở đây để lao động, chúng tôi ở đây vì Chúa Giêsu. Tất cả những gì 
chúng tôi làm là vì Ngài. Trước hết, chúng tôi là tu sĩ, không phải là những cán sự xã hội, 
không phải là thầy cô, không phải là y tá hay bác sĩ, chúng tôi là những nữ tu. Chúng tôi 
phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo. Chúng tôi săn sóc Ngài, cho Ngài ăn, cho Ngài 
mặc, thăm viếng Ngài, an ủi Ngài trong những người nghèo, người bị hắt hủi, người bệnh 
tật, người mồ côi, người hấp hối. Nhưng tất cả những gì chúng tôi làm, lời cầu nguyện của 
chúng tôi, công việc của chúng tôi, sự cực khổ của chúng tôi là vì Chúa Giêsu. Đời sống 
chúng tôi không có lý do hay động lực nào khác. Đây là điều mà nhiều người không thể 
hiểu.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người Do Thái coi trọng luật lệ hơn công bình và sự nhân từ. Họ coi 
trọng bề ngoài hơn bề trong. Xin Chúa giúp chúng con biết hành động vì Chúa, vì người 
khác để công việc chúng con làm sâu sắc hơn, đầy tình mến Chúa hơn. Amen. 
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Thứ Tư tuần 21 Thường niên 

Mt 23, 27-32: Chúa Giê-su khiển trách luật sĩ và biệt phái. 

 

Người biệt phái vấy máu 
1. Lời Chúa: 

27 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống 
như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ 
mọi thứ ô uế.28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, 
nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! 29 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và 
người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người 
công chính.30 Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta 
đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ."31 Như vậy, các người tự làm 
chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.32 Thì các 
người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 
Thứ nhất, người biệt phái cho rằng họ tốt hơn tổ tiên của họ: 
Họ nghĩ họ tốt hơn nên họ xây mồ mả cho các người công chính: “Các ngươi xây mồ cho 
các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính” (c 29) 
Họ nghĩ họ tốt hơn nên họ phản đối tổ tiên đã giết các tiên tri:”Nếu chúng ta sống vào thời 
của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ”(c 30) 
Thứ hai, người biệt phái không tốt hơn tổ tiên: 
Họ không tốt ở chỗ họ kết tội tổ tiên đã giết các ngôn sứ, nhưng chính họ lại giết Gio-an 
tẩy giả... 
Họ không tốt ở chỗ họ cho rằng họ tốt hơn tổ tiên, nhưng thực sự, họ còn ác hơn tổ tiên 
của họ: Họ giết Chúa Giê-su và các tông đồ... 
3. Bài học: Hãy xét mình và chấp nhận mình thiếu sót. 
4. Sống đạo: Quan hách dịch 
Kẻ có quyền thường làm khổ người khác. Nếu biết xét mình thì họ sẽ nhận ra mình và sẽ 
xử tốt với người ta. Nếu không xét mình, họ vẫn luôn là kẻ độc ác. 
Nhưng một câu chuyện không đâu, đã làm cớ cho vị quan trấn ghét đạo, bắt giam cha Đê-
đi-ê (Deydier) và mấy thầy giảng của cha. Sau khi cha Deydier lên kinh được một tháng, 
thì quan trấn tỉnh Nam cũng có việc lên kinh. Trên đường về tỉnh Nam, ông gặp thuyền 
của cha Deydier đậu bên bờ sông. Thầy Pi-ô lúc ấy đang ngồi ở khoang thuyền phía 
ngoài. Vì mải mê đọc sách, thầy quên không đứng lên bái quan trên, khi thuyền qua theo 
thông lệ của các tay chèo thuyền thời bấy giờ. Vốn tính hách dịch, ông liền cho lính trừng 
trị tên thường dân không biết kính nể quan trên. Đồng thời, ông cũng cho lệnh khám 
thuyền. Lính bắt được một cỗ tràng hạt. Ông liền truyền trói thầy Piô và đánh thầy đau 
lắm. Sau đó, ông cho lính đến bắt cả cha Deydier giải về thuyền của ông cùng với thầy 
Piô. Ông dọa sẽ xin Chúa Trịnh cho chém đầu.  

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người kiêu ngạo, hách dịch hay tìm cách làm khổ người khác. Xin Chúa 
giúp chúng con tập sống khiêm nhường, để nhận ra khuyết điểm của mình và sẽ thông 
cảm với những người chung quanh. Amen. 
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Thứ Năm tuần 21 Thường niên 

Mt 24, 42-51: Phải tỉnh thức 

 

Thiếu tỉnh thức 

1. Lời Chúa: 

42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em 
đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông 
đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy 
sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 45 Vậy thì ai là 
người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát 
lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta 
đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của 
mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn 
bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ 
ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt 
chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ý nghĩ hướng dẫn hành động: 

Người trẻ, khỏe ít chuẩn bị chết vì nghĩ rằng mình không dễ mà chết. 

“Còn lâu” là từ  ngữ rất nguy hiểm cho tinh thần chuẩn bị: Còn lâu mới thi nên vui chơi thay 
vì học và rồi thi rớt; còn lâu mới lễ nên đi lễ trễ.. 

Thứ hai, vài câu lời Chúa dạy về sự tỉnh thức: 

Những kẻ khôn ngoan biết lợi dụng thời gian đang sống (Eph 5, 16) 

Con phải làm việc lúc ban ngày. Đêm đến, không còn thời giờ nữa (Ga 9, 14). 

3. Bài học: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng. 

4. Sống đạo: Thiếu tỉnh thức (1) 

Thánh Tô-ma Mo (Thomas More) có một người bạn sang trọng, nhưng đạo đức lơ là. 
Thánh nhân khuyên ông này ăn năn trở về với Chúa, nhưng ông cứ nói: “Khi sắp chết, tôi 
sẽ nói: Lạy Chúa, xin tha tội cho con và tôi sẽ được tha thứ.” 
Ngày kia, khi hai người cưỡi hai con ngựa đi ngang qua cầu Luân Đôn, thánh Tôma More 
thấy con ngựa của ông bạn hất ông vào thành cầu, làm cho đầu ông bị dập. Lúc đó, 
thánh Tôma More nghe ông bạn thốt lên: “Đồ quỷ!”, và chết tươi. Cái chết thường xảy đến 
rất thình lình. Chúng ta không kịp sửa soạn gì đâu. Và nếu ai đã sửa soạn, thì đó là một 
ơn Chúa ban rất quí giá! 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con phải tỉnh thức và chúng con tự nhận thấy rằng 
mình ít tỉnh thức. Đó là thái độ thiếu khôn ngoan. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ đến 
sự chết để biết  sống tốt. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 21 Thường niên 

Mt 25, 1-13: Dụ ngôn 10 trinh nữ 

 

Dầu đèn 

1. Lời Chúa: 

1 Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong 
mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không 
mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú 
rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra 
đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói 
với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất 
rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng 
mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng 
được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ 
kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!"12 Nhưng Người đáp: 
"Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!"13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh 
em không biết ngày nào, giờ nào.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ý nghĩa của dầu để thắp đèn: 

Dầu là kinh nguyện hằng ngày, là ơn Chúa, là các việc lành. 

Thứ hai, các cô khôn không cho các cô dại dầu đèn: 

“Không cho dầu” ở đây không có nghĩa là ích kỷ. Ý nói mỗi người phải chịu trách nhiệm về 
cuộc đời mình. Khi đến trước tòa Chúa phán xét, không ai có thể bênh vực cho kẻ khác, 
chỉ một mình  đối diện với Chúa và chỉ có các việc lành mới có thể bênh vực cho chúng ta 
mà thôi. 

3. Bài học: Hãy cố gắng thu tích nhiều việc lành. 

4. Sống đạo: Dòng Nữ tu mù 

Dòng Nữ Tu mù được thiết lập giữa lòng thành phố Paris. Trong dòng này, ngoài bà Bề trên, 
một chị Việt Nam cùng một vài chị sáng mắt, bao nhiêu Nữ tu khác đều mù cả. Trước đó, các 
thiếu nữ đó tưởng rằng đời họ dường như đã chấm dứt, tất cả chỉ toàn là bóng đêm... Thế 
nhưng, khi bước chân vào dòng, tia hy vọng đã rực sáng lên trong lòng họ. Họ kiên nhẫn, bền 
chí học chữ, học nghề, học phổ thông, học nhạc... theo phương pháp Braille. Trong nhà thờ, 
họ hát kinh bằng cách sờ chữ với đôi bàn tay. Ngoài ra, họ còn mở trường dạy các em mù, 
một trường rất được các phụ huynh học sinh quý chuộng. Trong lớp, thầy mù trò cũng mù mà 
vẫn vui vẻ hồn nhiên. Với một ngôi nhà ba tầng, các em tự do lên xuống, nô đùa ngoài sân 
như những người sáng mắt vậy.   

Sự bền chí của các Nữ tu đã thánh hoá chính cuộc đời họ. Và hơn thế, còn làm cho biết 
bao trẻ em bất hạnh khác thấy đời của mình tươi đẹp, hạnh phúc. (Theo NVT) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp chúng con sống sao cho có ích. Dòng Nữ tu mù là một 
bài học quí giá. Nếu ai muốn làm việc lành thì sẽ làm được. Xin Chúa giúp chúng con luôn 
nghĩ đến điều lành và cố gắng làm việc lành. Amen. 
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Thứ  Bảy tuần 21 Thường niên 

Mt 25, 14-30: Dụ ngôn nén bạc 

 

Tội không sinh lời 
1. Lời Chúa: 
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình 
cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ 
khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy 
đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây 
lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của 
chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách 
với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, 
ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với 
người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, 
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh 
hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời 
được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 
thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà 
hưởng niềm vui của chủ anh! " 

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người 
hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu 
yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ 
và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải 
gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các 
ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, 
thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy 
đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải 
khóc lóc nghiến răng."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề liên quan đến người nhận một nén. 
Thứ nhất, tội không sinh lời:  
Bổn phận phải sinh lời cần hơn tài năng: Ai được Chúa ban ít thì sinh lời ít... 
“Chôn vốn chủ giao” vẫn bị phạt vì không sinh lời: Chủ không bị thiệt nhưng vẫn kết tội đầy tớ 
vì anh ta không sinh lời. 
Thứ hai, tội đổ lỗi, tội ngụy biện:  
Anh ta kể tội của chủ để che giấu tội làm biếng không sinh lời của mình: “Tôi biết ông là 
người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi (c 24) 
Chuyện chính cần nói đến là phải sinh lời. Mọi lời giải thích đều vô nghĩa. 
3. Bài học: Hãy cố gắng làm việc cho Chúa. 
4. Sống đạo: Gánh nước Truyền giáo 
Thời Tự Đức cấm đạo gắt gao, có một linh mục tên "cụ Thanh" cải trang đi gánh nước 
thuê tại chợ Đông Ba, Huế. Ban ngày làm việc lam lũ, tối về trú ngụ nhà bà Tham, thuộc 
xứ Gia Hội.   
Nhờ gánh nước thuê mà cụ Thanh tiếp xúc được với nhiều giáo dân, cho họ chịu các 
phép Bí tích, Giải tội cho các tín hữu bị giam ở khám đường, nhất là cho những ai sắp ra 
pháp trường lãnh phúc Tử Đạo. Cụ thường trà trộn trong dân chúng, làm dấu sao đó để 
các giáo hữu nhận ra mình.   
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người nào muốn làm việc cho Chúa thì họ sẽ có cách thực hiện ý muốn 
của mình. Cha Thanh trong câu chuyện truyền giáo bằng hình thức gánh nước. Xin Chúa 
giúp chúng con tận dụng khả năng ít ỏi của chúng con để làm việc cho Chúa. Amen. 
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TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 22, NĂM A 

Mt 16, 21-28: Chúa Giê-su tiên báo cuộc thương khó lần 1 

 

Thiên Chúa thưởng phạt 
1. Lời Chúa: 
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-
lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết 
chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách 
Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giê-su 
quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của 
anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." 
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác 
thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều 
mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả 
thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi 
mạng sống mình?27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với 
các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28 Thầy 
bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước 
khi thấy Con Người đến hiển trị."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, quan niệm về vấn đề thưởng: 
Có 2 điều giúp hiểu vấn đề: 
Một, việc được thưởng là một giải quyết về công bằng.  
Hai, việc được thưởng tùy thuộc niềm tin. Người càng vững tin càng tích cực sống tốt và 
ai hăng hái làm việc lành phúc đức thì họ phải được thưởng. 
Thứ hai, quan niệm về vấn đề phạt: 
Thiên Chúa nhân từ nên hình phạt không do Ngài định đoạt. Chúng ta bị phạt là tại chúng 
ta lạm dụng tự do rồi hành động xấu nên bị phạt. 
3. Bài học: Hãy vững tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót. 
4. Sống đạo: Dấu hiệu của tình thương 
Qua cuộc sống hiến thân phục vụ các người nghèo khổ, mẹ Têrêxa thành Calcutta đã 
từng được chứng kiến những cử chỉ từ bi và âu yếm của Chúa quan phòng. Ở Calcutta, 
các nữ tu Dòng Bác Ái của Mẹ hằng ngày phải chăm sóc cho 7.000 người, và còn phải 
cung cấp thực phẩm cho họ nữa. 
Một ngày thứ sáu trong tuần nọ, chị nữ tu coi nhà bếp đến thưa với mẹ:” Thưa mẹ, trong nhà 
không còn gì ăn cho hôm nay và ngày mai. Tốt hơn hết là chúng ta nên báo cho họ biết trước 
điều đó”. Nghe tin đó, mẹ không biết phải trả lời cho chị ấy thế nào. Thế nhưng, vào khoảng 9 
giờ sáng hôm đó, không hiểu vì lý do gì, chính quyền Ấn Độ tuyên bố đóng cửa các trường 
công. Thế là số bánh mì đã làm sẵn dành cho các học sinh được chở đến nhà mẹ Têrêxa. Và 
tất cả 7.000 người từ nhỏ chí lớn, đã có đủ bánh mì ăn trong hai ngày. 
Thật vậy, chưa bao giờ những người nghèo này được ăn những bữa no nê như thế, và 
không một ai trong cả tỉnh Calcutta biết lý do tại sao chính phủ đã tuyên bố đóng cửa các 
trường công hôm ấy. Nhưng đối với bản thân mẹ Têrêxa thì đã quá rõ: Đó chính là dấu 
hiệu tình thương của Chúa, Người Cha giàu lòng thương yêu con cái mình. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết Thiên Chúa là tình thương và Ngài yêu thương tất cả mọi 
người. Xin Chúa giúp chúng con biết lấy tình thương đáp trả tình thương. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 22, NĂM B 

Mc 7, 1-8a.14-15.21-23: Truyền thống người Pha-ri-siêu 

 

Kính Chúa ngoài môi miệng 
1. Lời Chúa: 
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ 
Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa 
rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền 
nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước 
đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, 
người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống 
của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã 
nói  tiên  tri  rất  đúng  về  các  ông  là  những  kẻ  đạo  đức  giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta 
bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng  có  thờ  phượng  Ta  thì cũng  vô 
 ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của 
Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."  
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và 
hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con 
người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô 
uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết 
người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, 
ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con 
người ra ô uế." 
2. Suy niệm : 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su khiển trách thái độ chuộng bề ngoài: 
Người Do Thái coi trọng bề ngoài như rửa chén, rửa bát hơn coi trọng bề trong là lòng đạo 
đức sâu sắc và chân thật. 
Thứ hai, Chúa Giê-su khiển trách việc người Do Thái giữ tập tục hơn giữ luật Chúa: 
Họ giữ luật vì họ, chứ không phải vì Chúa. Họ giữ luật để truyền bá giáo phái của họ, chứ 
không phải giúp người ta thêm lòng kính mến Chúa. 
Họ lập nhiều luật và bắt phải tuân giữ để phân loại người chứ không phải để nối kết. Như 
vậy, họ vẫn coi trọng hình thức bề ngoài. 
3. Bài học: Hãy sống thật với lòng mình. 
4. Sống đạo: Theo đạo vì tiền 
Buổi họp Hiền mẫu hôm nay chỉ có chừng 200 bà mà đa số là người lương. Các bà người 
lương đến để nghe ông cha giảng về đời sống vợ chồng và về vấn đề giáo dục con cái. 
Sau buổi họp, có một bà già hỏi:  
Nghe người ta nói: Ai theo đạo thì ông cha cho hai triệu. Cái đó có không?  
Nếu ai theo đạo mà cho tôi hai triệu, thì tôi cám ơn. Còn chờ tôi cho hai triệu thì chắc là 
không. Ai theo đạo vì tiền, thì làm nhục cho đạo. Cũng như ai dùng tiền để mua tình yêu, 
thì làm nhục cho tình yêu.  
Người Công giáo vẫn tuyên truyền với nhau rằng: “Ông cha thiếu gì tiền.” Bây giờ, ý 
tưởng ấy đã lan sang người lương. Có một số người sẵn sàng theo đạo, vì họ nghĩ rằng 
các linh mục sẽ giúp đỡ họ về vật chất.  
Mình hốt hoảng thật sự, khi có người theo đạo vì tiền. Mình xấu hổ thật sự, khi người ta 
nghĩ rằng mình có nhiều tiền. (Lm. Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người ta theo đạo vì tiền là chưa thật lòng, là làm nhục cho đạo. Xin Chúa 
giúp chúng con chân thật trong lời nói việc làm, luôn chân thật trong cách giữ đạo để trong 
mọi việc, chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 22, NĂM C 

Lc 14, 1.7-14: Hãy ngồi chỗ cuối 

 

Khiêm nhường là nhân đức căn bản 

1. Lời Chúa: 

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng 
bữa: họ cố dò xét Người.  

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 
"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan 
trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói 
với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi 
chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh 
phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi 
người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được 
tôn lên."  

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn 
tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời 
lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người 
nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có 
phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, khiêm nhường cần cho mọi nhân đức: 

Có vị thánh nói rằng: “Khiêm nhường không phải là nhân đức lớn nhất, nhưng là nhân đức 
căn bản cho mọi nhân đức.” 

Ông Áp-ra-ham tin mạnh nhờ có lòng khiêm nhường. 

Đức Mẹ tin mạnh nhờ có lòng khiêm nhường. 

Thứ hai, khiêm nhường là tự biết mình: 

Biết mình là điều rất khó. 

Nhiều sự kiện trong đời giúp chúng ta thấy mình thua kém người khác để khiêm nhượng 
hơn và cố gắng vươn lên.  

3. Bài học: Hãy khiêm nhượng biết mình để vươn lên. 

4. Sống đạo: Khiêm nhường hay danh dự? 

Thầy Đô-đi-kê nổi tiếng thánh thiện nhất trong dòng và hay làm phép lạ. Tin đồn rằng bất 
cứ điều gì thầy xin đều được Chúa nhận lời. 
Một hôm, dân làng kéo đến xin thầy cầu nguyện cho trời mưa. Nhưng thay vì trời mưa thì 
lại nắng hạn lâu hơn nữa. 
Một người mẹ đến xin thầy cầu nguyện cho đứa con đang đau được mau lành. Nhưng 
đứa con đã chết sau đó vài ngày. 
Vài người khác đến xin thầy làm phép lạ cho đá thành bánh. Nhưng đá vẫn trơ ra đấy. 
Sau những lần thử thách mà không được gì cả, dân làng nổi giận đuổi thầy ra khỏi phạm 
vi của làng, cấm không cho thầy trở lại tu viện nữa. 
Thầy đành phải đi tìm một hang đá trong sườn núi để ẩn mình, rồi than thở với Chúa:  
Lạy Chúa, con không hiểu tại sao lại xẩy ra như vậy. Con cầu xin Chúa cho mưa xuống thì 
Chúa lại làm cho nắng hạn lâu hơn. Con xin cho đứa trẻ mau lành bệnh thì Chúa lại cho  
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nó chết. Con xin Chúa cho dân làng bánh ăn thì Chúa cứ để những viên đá trơ trơ ra đó. 
Vì thế Chúa xem đây: con bị mọi người xua đuổi, coi con như một kẻ tội lỗi nhất. 
Nói xong, thầy nghe có tiếng từ trời phán:  
Hỡi con, bởi vì Ta đã cho con điều con cầu xin lúc trước đó rồi. 
Thầy Đô-đi-kê không còn nhớ thầy đã xin gì trước đó nữa nên mới hỏi lại:  
Nhưng lạy Chúa, con đã xin Chúa điều gì? 
Tiếng lạ đáp: Trước đây con đã chẳng cầu xin Ta cho con được dịp sống  khiêm  nhường 
đó sao? 

(D. Wahrheit, Món quà Giáng sinh, trang 108-109) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, thầy Đô-đi-kê trong câu chuyện quá coi trọng danh dự nên đã cho thấy 
thầy chưa khiêm nhượng như người ta nghĩ. Xin Chúa giúp chúng con khiêm nhượng hơn 
để biết mình và cố gắng vươn lên. Amen. 
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Thứ Hai tuần 22 Thường niên 

Lc 4, 16-30: Chúa Giê-su tại Na-da-rét 

 

Chúa Giê-su nói thẳng 

1. Lời Chúa: 

16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như 
Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người 
cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên 
tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người 
đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được 
sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức 
Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội 
đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm 
lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22  Mọi  người đều tán thành và thán phục những lời hay ý 
đẹp thốt ra từ miệng Người. 
23 Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa 
lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy 
làm tại đây, tại quê ông xem nào! "24 Người nói tiếp: Tôi bảo thật các  ông: không một ngôn
sứ  nào  được  chấp nhận tại  quêhương mình. 
25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu 
tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông 
không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-
rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong 
nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-
ri thôi. 
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi 
thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống 
vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su nói thẳng: 

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận ở quê hương mình” (c 24). 

Chúa Giê-su nhắc lại: “Ngôn sứ Ê-li-a chỉ giúp một bà góa ngoại đạo ở Xa-rép-ta” (c 26) vì 
những người khác không tin nên Ê-li-a có muốn giúp cũng không giúp được gì. 

Ngài cũng nhắc: “Ngôn sứ Ê-li-sa chỉ chữa lành tướng Na-a-man ngoại đạo bị phong cùi 
mà thôi” (c 27) vì những người khác không chấp nhận tiên tri. 

Thứ hai, hậu quả lời nói thẳng: 

“Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, 
thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực”  

(c 28-29) 

Thứ ba, có nên nói thẳng không? 

“Người không muốn làm mất lòng ai thì cũng không ích gì cho ai” (Origène). Câu nói nầy 
cũng đáng chúng ta suy nghĩ và trả lời cho câu hỏi nêu trên. 

3. Bài học: Hãy dám nói thẳng và dám nghe sự thật. 
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4. Sống đạo: Xin đừng khuấy động tâm hồn các Linh Mục 

Một vài bài viết, một vài ý kiến làm ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống tu trì. 
Xem ra, sự cô đơn gắn liền với tính vô cùng nhạy cảm..  
Xem ra, vẫn còn rất nhiều ánh mắt khắt khe, đòi hỏi nơi các linh mục. Nhớ lại, có lần tôi 
nói đùa vui với Cha phó xứ tôi: "Đầu lễ cha xứ khủng bố, cuối lễ cha phó khủng bố. Sợ 
quá!". Câu nói này đã được cha xứ tiếp nhận và nhiều lần đưa vào bài giảng với thái độ 
rất vui vẻ và trọng thị, cộng thêm lời xin lỗi nếu mất lòng ai đó. Một câu nói vui, mặc dầu ý 
nghĩa có như thế nào đi nữa, khi nghe Cha xứ nói, tôi phải chạnh lòng…  

Viết ra những ý nghĩ trên đây, tôi xin chia sẻ với những người đã từng một lần không 
được vừa ý về lời nói và hành động của linh mục. Xin hãy tha thứ tính người của linh mục.  
Xin cho các linh mục yên tâm làm công việc vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa. 

Chúng ta hãy nhìn vào 98% những điều tốt đẹp mà các linh mục đã  từng  làm mà quên đi
 2% con số nhỏ bé này. 

Với tôi có một điều chắc chắn rằng cho dù ở môi trường nào, linh mục cũng chỉ muốn làm 
điều tốt cho chúng ta mà thôi. 

Trên đây là những ý nghĩ thô thiển của một giáo dân-tân tòng. Dĩ nhiên, vẫn cần những 
mỹ từ, những lời hay ý đẹp. Nhưng cần hơn nữa, vẫn là sự hiểu biết, thông cảm sâu sắc, 
sự chân thành. Được như vậy,tính cách của người linh mục thêm phầnhoàn thiện. 

Một linh mục bình thường, sống thực tế và biết gần gũi, kịp thời chia sẻ đồng cảm với giáo
dân, tôi vẫn thích hơn.  

(Hạnh Nguyên)  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, việc nói thẳng là cần thiết, nhưng cách nói thẳng lại cần thiết hơn. Lạy 
Chúa, khi cần góp ý xây dựng, xin Chúa giúp chúng con luôn cầu nguyện để biết cách nói 
sao cho hiệu quả. Chân tình, nhẹ nhàng có lẽ là cách nói thẳng có giá trị. Xin Chúa giúp 
chúng con biết cách nói thẳng. Amen. 
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Thứ Ba tuần 22 Thường niên 

Lc 4, 31-37: Chúa Giê-su chữa người bị quỉ ám 

 

Chống đối 

1. Lời Chúa: 

31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy 
dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 
33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:34 "Ông Giê-su Na-
da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai 
rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, 
hãy xuất khỏi người này! " Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh 
ta, nhưng không làm hại gì anh.36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là 
thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải 
xuất! "37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.  

2. Suy niệm: 

(Theo Achille Degeest) 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, thế lực chống đối Chúa Giê-su:  

Đó là thế lực của ma quỉ. Đó là sức mạnh của sự ác, của điều xấu. “Trong hội đường, có 
một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can 
gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?”(c 33-34) 

Thứ hai, thái độ của chúng ta đối với sự chống đối: 

Chúng ta không nên coi thường lời chống đối vì nó vẫn có giá trị của nó. 

Chúng ta phải cố gắng rút bài học từ những lời chống đối. 

3. Bài học: Hãy sửa đổi nếu điều người ta chống đối là đúng. 

4. Sống đạo: Con khuyên cha 

Ngày 22/01/2008, Ô-ma Bin La-đen (Omar Osama Bin Laden) con trai thứ tư của ông 
trùm khủng bố, nhắn cha hãy tìm con đường khác. Anh công khai nói ra ý muốn chấm dứt 
bạo động mà thân phụ của anh kích động. Lọai bạo động của an-Kê-đa 
(al Qaeda) đã  tàn  sát  thường  dân  vô  tội  trong hàng loạt vụkhủng bố khắp thế giới,  gồ
m  trận tấn công tại Hoa Kỳ ngày 11-9-2001.  
Omar nói rõ "Bom là không tốt để dùng với bất cứ ai. Hãy thay đổi cách hành động.” Đó 
chính là thông điệp mà người con của Bin Laden muốn nhắn gửi cha mình. Anh không 
muốn chiến tranh. Anh không muốn thế giới này cứ tiếp tục nhuốm máu bởi lối sống quá 
khích của cha mình. Anh muốn cha mình hối cải và cải tà quy chính, để sống đúng với 
phẩm giá con người là “nhân chi sơ tính bản thiện.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, sống trên đời, ai cũng có những lỗi lầm và nhiều khi các đương sự 
không nhận ra. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn và biết nghe để nhận ra những thiếu 
sót của mình và quyết tâm sửa đổi. Amen. 

 

 

 

 

         
 



 

154
 

Thứ Tư tuần 22 Thường niên 

Lc 4, 38-44: Chúa Giê-su chữa mẹ vợ ông Xi-mong 

 

Phục vụ (2) 

1. Lời Chúa: 

38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn 
đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn 
sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả 
những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên 
từng bệnh nhân và chữa họ.41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là 
Con Thiên Chúa! " Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là 
Đấng Ki-tô.  

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người 
đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.43 Nhưng Người nói với họ: "Tôi 
còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi 
cốt để làm việc đó."44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, bài học phục vụ: 

Bài học phục vụ được hiểu qua 2 hạng người: 

Một, Chúa Giê-su dùng quyền Thiên Chúa để chữa lành các thứ bệnh. Đó là một cách 
phục vụ. 

Hai, bà cụ đền ơn bằng cách phục vụ sau khi lành bệnh: “Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ 
các ngài” (c 39). Đó cũng là một cách phục vụ. 

Thứ hai, giá trị của phục vụ: 

Phục vụ đem lại niềm vui cho mình và cho người khác. 

Phục vụ là sinh lời, chứ không chôn nén bạc. 

3. Bài học: Hãy phục vụ mọi lúc, mọi nơi. 

4. Sống đạo: Chăm sóc người bị bệnh Xi-đa (Sida) 

Năm 1985, chính Đức Hồng Y Ô-khô-no (O'Connor) là người giúp chúng tôi mở trung tâm 
đầu tiên cho bệnh nhân Ét (AIDS) ở Nữu Ước. Nhu cầu đầu tiên phát sinh từ nhà tù Xinh 
Xinh (Sing Sing) và chúng tôi nhận những bệnh nhân đầu tiên từ đó. Thường họ được 
chở đến từ bệnh viện (St. Clare hay Bellevue hay Mount Sinai). Chúng tôi đến thăm họ, và 
rồi nếu thuận tiện, họ đến thăm chúng tôi. Họ thường là những người bị ruồng bỏ hay 
không thân nhân và có nhiều cay đắng trong tâm hồn. Đối đầu với giai đoạn cuối đời thì 
thật khó, bởi thế, chúng tôi từ từ tạo nên một tinh thần gia đình trong nhóm họ. Chúng tôi 
ăn uống với nhau, nói chuyện, cầu nguyện và vui đùa với nhau. Nhiều người xa cách với 
gia đình họ, nhưng sau khi ở với chúng tôi, và với ân sủng của Thiên Chúa, họ đã gần gũi 
với cha mẹ. Một số viết thư và một số khác điện thoại. Và khi chúng tôi phát triển, họ đã 
chăm sóc lẫn cho nhau. Đó là những gì tuyệt diệu để chứng kiến. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đến thế gian trong thân phận con người để phục vụ con người. Xin 
giúp chúng con hiểu giá trị của phục vụ là đem niềm vui và an ủi đến cho con người, để 
chúng con luôn hăng say phục vụ. Amen. 
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Thứ Năm tuần 22 Thường niên 

Lc 5, 1-11: Những môn đệ đầu tiên 

 

Thân phận tội lỗi 

1. Lời Chúa: 

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến 
gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn 
những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một 
chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. 
Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.4 Giảng xong, Người 
bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông Si-môn đáp: "Thưa 
Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ 
thả lưới."6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ 
làm cho bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những  người này tới, và họ đãđổ lên  đư
ợc hai thuyền đầy cá,đến gần chìm. 8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân 
Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " 

9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với 
ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với 
ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ 
nay anh sẽ là người thu phục người ta."11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự 
mà theo Người.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều. 

Một, ai nhận mình tội lỗi là người hiểu biết 

Hai, ai nhận mình tội lỗi là người khiêm nhượng. 

Ba, ai nhận mình tội lỗi là người can đảm (Ông Adong và bà Evà chẳng những không 
nhận lỗi mà còn đổ lỗi cho nhau) 

3. Bài học: Hãy khiêm nhượng nhận lỗi. 

4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây biết tội của người họa sĩ đi săn. 

Năm 1852, một họa sĩ rất khô khan tên là Phan-xi-cô không hề đọc kinh dự lễ, hầu như 
ông đã bỏ đạo. Một người bạn rủ ông đến xứ Ac (Ars): 
Người ta đồn cha xứ Ars giải tội suốt ngày đêm, làm phép lạ chữa các bệnh tật, chúng ta 
hãy đi xem có thật không? 

Phanxicô chế nhạo bạn mình: 
Hay anh có ý đi xưng tội chứ gì? 

Người bạn đáp: 
Tôi đi xưng tội cũng được, vì tôi vẫn quen xưng nên chẳng ngại gì. 

Phanxicô đáp: 
Anh muốn xưng kệ anh. Khi anh xưng tội, tôi sẽ đi săn. 

Ngày hôm sau, hai người lên xe đến xứ Ars. Phanxicô đem theo súng và chó như chuẩn 
bị đi săn. Hai ông đến xứ Ars vào giữa trưa, đúng lúc ấy cha Gio-an từ nhà thờ về nhà xứ. 
Hai ông thấy rất đông người quỳ chật hai bên đường đi, người hôn áo, người hôn tay, xin 
cha chúc lành. Cả hai thấy lạ nên đến gần  để xem  cho rõ. Cha Gioan ngước nhìn Phanxi
cô  và  con chó, cha nói: 
Con chó của ông đẹp lắm. Phải chi linh hồn của ông cũng đẹp như nó. 
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Cha chỉ nói bấy nhiêu rồi tiếp tục đi và chúc lành cho mọi người. Nhưng lời cha nói 
chẳng khác gì như gươm sắc đâm qua tâm hồn Phanxicô. Nghe lời ấy, ông xấu hổ cúi 
mặt xuống, trong lòng bối rối sợ hãi, chẳng còn nghĩ gì đến chuyện săn bắn, ăn uống chơi 
bời nữa. Ông vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Tối hôm ấy, ông vào tòa xưng tội, ăn năn 
khóc lóc về tội lỗi của mình. Sau khi đã ăn năn trở lại, ông về nhà thu xếp mọi việc, xin 
vào một dòng tu để đọc kinh cầu nguyện và hãm mình đền tội trong suốt quãng đời còn 
lại. Sau 36 năm tu dòng, ông qua đời trong sự thánh thiện, năm 1888. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con là những kẻ có tội. Xin Chúa giúp chúng con siêng năng đi 
xưng tội để tâm hồn luôn trong sạch, xứng đáng đón Chúa ngự vào tâm hồn và hướng 
dẫn đời sống chúng con đi theo con đường lành thánh. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 22 Thường niên 

Lc 5, 33-39: Tranh luận về việc ăn chay 

 

Xoi mói 

1. Lời Chúa: 

33 Họ nói với Người: "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-
sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống! "34 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại 
có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?35 Sẽ có ngày chàng rể 
bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay."  

36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì 
như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. 
37 "Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra 
và bầu cũng hư.38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới.39 Cũng không ai uống rượu 
cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: " Rượu cũ ngon hơn." 
 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người ta thích xoi mói:  

Nhân bữa tiệc Mát-thêu thiết đãi để tỏ dấu dứt khoát theo Chúa lại đúng vào ngày sa-bát, 
người biệt phái phàn nàn rằng mọi người đều ăn chay, còn môn đệ Chúa Giê-su thì lại ăn 
uống. 

Người ta thường nghĩ rằng người nào hay xoi mói, hay bắt lý bắt lẽ thì không bao giờ 
được coi là người tốt. 

Thứ hai, nhận định về hành vi xoi mói: 

Chúng ta không nên đòi người khác phải suy nghĩ và hành động giống như  mình.  

Hơn nữa, chúng ta nên biết rằng chúng ta thường đánh giá sai vì chúng ta căn cứ bề 
ngoài. Chỉ một mình Thiên Chúa mới đánh giá đúng vì Ngài thấu suốt mọi sự. 

3. Bài học: Hãy khuyến khích hơn xoi mói. 

4. Sống đạo: Lời khuyên phấn khởi 

Mới đây, một cụ già ở Mi-la-nô kể lại rằng cụ đã được đánh động bởi câu nói của ông Tốt-
ca-ni-ni (Arturo Toscanini) một nhạc trưởng vĩ đại: Trong một cuộc gặp gỡ thân hữu, sau 
khi nói về cha mẹ và gia đình, ông Toscanini đột nhiên hỏi những người hiện diện: 
“Các bạn thân mến, nếu có thể ban cho con cái một món quà, các bạn sẽ cho cái gì? ” 
Người trả lời cái này, kẻ trả lời cái kia, nhưngToscanini làm mọingười  phải ngạc nhiên khi
ông nói: “Tôi sẽ ban cho con tôi một hứng khởi, và mỗi ngày, tôi thủ thỉ một lời khuyên vào 
tai nó.”  

(Giáo Dục Theo Gương Don Bosco) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, lời xoi mói chỉ trích thường làm cho người ta nản chí, nhưng lời khuyên 
tích cực giúp người ta phấn khởi. Xin Chúa giúp chúng con chê ít và khen nhiều, để tạo 
hứng khởi cho con người. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 22 Thường niên 

Lc 6, 1-5: Bứt lúa trong ngày sa-bát 

 

Luật trừ 

1. Lời Chúa: 

1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, 
vò trong tay mà ăn.2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều 
không được phép làm ngày sa-bát? " 
3 Đức Giê-su trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì 
khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc 
hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi."5 Rồi Người nói: "Con Người làm 
chủ ngày sa-bát."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, luật trừ:  

Luật là cần thiết, nhưng có khi người ta được miễn giữ luật. Vua Đavít đói nên được phép 
ăn bánh của tư tế: “Vua vào nhà Thiên Chúa lấy bánh dâng tiến mà ăn và cho thuộc hạ 
ăn. Thứ bánh nầy, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi” (c 4) 

Mẹ săn sóc con bị bệnh được miễn dự lễ Chúa Nhật. 

Thứ hai, Chúa Giê-su và luật nghỉ ngày sa-bát: 

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (c 5)  

Câu nói cho thấy Chúa Giê-su là Thiên Chúa nên Ngài có quyền trên luật. Ngài có thể sửa 
luật hoặc miễn giữ luật.  

Ý cũng muốn nói Ngài đề cao lòng nhân từ và cách cư xử theo luật trừ. 

3. Bài học: Hãy cư xử với lòng nhân từ, đừng quá nặng về luật. 

4. Sống đạo: Đôi vợ chồng đặc biệt 

Cuối năm 1978, Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã đến dự lễ Giáng Sinh với người 
phu quét đường thành Rô-ma. Đánh liều, cô con gái của một người phu kia xin Đức 
Thánh Cha chủ tế lễ cưới sắp tới của cô. Trước sự ngạc nhiên òa vui của họ, Đức Thánh 
Cha đã nhậm lời. Ngày 25-2-1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã cử hành lễ cưới 
cho hai cô cậu tại nhà nguyện thánh Pô-lin (Pauline) trong điện Va-ti-căng (Vatican) 

Báo chí đăng tin nhiều về đám cưới đó, đặc biệt là Đức Thánh Cha đã ôm hôn cô dâu. 
Nhưng điều đáng nói ở đây là tuần trăng mật, chú rể Man-tê-xê (Maltese) và cô dâu Gian-
ni (Vittoria Ianni) đã du lịch đến đền Đức Mẹ Lộ Đức, đền thờ nổi tiếng ở Pháp. Và tại đây, 
cô dâu đã kính dâng bó hoa cưới lên bàn thờ Đức Mẹ. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài sống nhân từ và đề cao lòng nhân từ. Xin giúp chúng con đừng 
quá nệ luật kẻo sinh độc đoán. Xin giúp chúng con biết cư xử nhân từ hơn, hợp tình hợp lý 
hơn. Amen. 
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TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 23, NĂM A 

Mt 18, 15-20: Sửa lỗi anh em 

 

Tháo cởi và cầm buộc 

1. Lời Chúa: 

15 Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà 
thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không 
chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ 
vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội 
Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay mộtngười thu thuế. 18 
Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc 
như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.  

19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất 
cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp 
lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề liên quan đến bí tích hòa giải. 

Thứ nhất, Linh mục được Chúa ban quyền giải tội. Nhưng hãy nhớ là chính Chúa Giê-su tha 
tội, còn Linh mục chỉ là đại diện. 

Thứ hai, xưng tội với Chúa và xưng tội với Linh mục: 

Để tìm hiểu việc xưng tội với Chúa, chúng ta xét đến 2 điểm: 

Một, xưng với Chúa thì dễ xưng. Chúng ta xưng ở đâu, lúc nào, tội gì đều rất thoải mái vì 
Chúa vẫn im lặng. 

Hai, xưng với Chúa thì dễ tái phạm. Vì dễ xưng tội nên chúng ta dễ phạm tội. Đây là một 
nguy hiểm rất lớn. 

Để tìm hiểu việc xưng tội với linh mục, chúng ta xét đến 3 điểm: 

Một, xưng tội với Linh Mục thì khó xưng vì ngại, vì chờ đợi lâu do đông người nên chúng ta 
sẽ cố gắng không  phạm tội. 

Hai, xưng tội với linh mục thì chúng ta sẽ nghe được lời khuyên tại chỗ và thực tế. 

Ba, xưng tội là bí tích nên phải có người đại diện để đưa ra phán quyết. Linh mục là người 
thay mặt Chúa đưa ra phán quyết và Chúa chấp nhận phán quyết đó. 

3. Bài học: Hãy siêng năng xưng tội 

4. Sống đạo: Hãy năng xưng tội 

Trong những mẫu chuyện giáo lý ngắn, Đức Cố Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô I có thuật lại 
câu chuyện sau: 

Những người xem thường việc năng đi xưng tội nhắc tôi nhớ đến người giúp việc của ông 
Síp (Jonathan Sjip) 

Một lần kia, sau khi ngủ qua đêm trong 1 quán trọ, ông Sjip bảo người giúp việc đem cho ông đôi 
giày ống ông đã mang hôm qua. Khi nhìn thấy đôi giày còn dính đầy bụi đất của cuộc hành trình vất 
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vả, xuyên qua những cánh đồng lầy lội, của ngày hôm trước, ông Sjip nhíu mày tỏ vẻ khó 
chịu. Ông bảo người giúp việc: 

 

Tại sao anh không lau chùi đôi giày của tôi cho sạch sẽ? 

Thấy ông chủ bất bình và xẵng giọng, anh giúp việc cũng hơi áy náy. Anh gãi đầu, ấp úng 
thưa: 

Tôi nghĩ là lau chùi rồi cũng chẳng ích gì, vì hôm nay, sau khi đi được vài dặm đường thì 
đôi giày của ông cũng dơ bẩn trở lại mà thôi. 

Nghe người giúp việc biện luận như thế , ông Sjip giả vờ gật đầu đồng ý, rồi bảo: 

Anh đi thắng yên ngựa đi. Chúng ta khởi hành càng sớm càng tốt, kẻo muộn. 

Một lát sau, khi mọi việc đã thu xếp xong, ông Sjip ra lệnh lên đường. Nhưng người giúp 
việc chạy đến kèo nài: 

Thưa ông, xin đợi một chút. Chúng ta không thể lên đường ngay được vì tôi chưa ăn 
sáng. 

Ông Sjip vừa leo lên ngựa vừa bảo: 

Ăn uống làm gì cho uổng công, vì sau khi đi được vài dặm đường thì dạ dày anh cũng cồn 
cào kêu đói mà thôi! 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết chúng con yếu đuối. Nếu chúng con lỡ phạm điều gì mất 
lòng Chúa thì xin giúp chúng con cố gắng đi xưng tội. Qua bí tích giải tội, chúng con được 
thêm sức mạnh của Chúa để không phạm tội mất lòng Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 23, NĂM B 

Mc 7, 31-37: Chúa Giê-su chữa người câm điếc 

 

Hãy mở ra 

1. Lời Chúa: 

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập 
Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt 
tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và 
nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: 
"Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh 
ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. 
Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông 
ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điểm: 

Một, chúng ta hãy mở tai để nghe lời Chúa qua từng biến cố. 

Hai, chúng ta hãy mở con tim và bàn tay để yêu thương và chia sẻ. 

Ba, chúng ta hãy mở miệng để loan báo Tin Mừng Nước Chúa. 

3. Bài học: Hãy biết nghe, hiểu và hành động tốt. 

4. Sống đạo: Gương tín hữu 

Mỗi người phải là men cải tạo thế giới trong môi trường sống của mình. “Cầu sông 
Quai”(Kwai) là cuốn phim ai cũng biết. Trong một trại tù binh người Anh bị người Nhật bắt 
giữ, họ bị bắt làm việc khổ sở, ăn uống kém, bị đối xử vô nhân đạo. Đầu tiên, người dân 
Anh còn giữ được cao thượng, tự trọng. Nhưng dần dần, miếng ăn, đau khổ, đã làm cho 
họ mất hết hy vọng, mất tự trọng. Họ ích kỷ, hung dữ với nhau, đối xử theo luật rừng, trộm 
cắp cùng với mọi thứ sa đọa khác.  

Nhưng trong số đó, có hai người Công giáo. Với đức tin mạnh mẽ, bác ái sâu xa, họ đã 
tỏa ánh sáng của Thiên Chúa, họ trở thành men Phúc âm. Họ đã yêu thương tất cả. Tình 
yêu đó không gì làm phai mờ hoặc hủy diệt. Họ đã sống phần nào câu nói của thi sĩ người 
Anh “ Tôi đi tìm một tâm hồn mà không tìm ra được; tôi đi tìm Thiên Chúa mà không thấy 
tiếng trả lời, tôi đi tìm người anh em – và với người anh em đó, tôi đã thấy tất cả! ” 

Gương của hai người Công giáo này đã liên kết đám tù binh kia. Từ đây, tất cả yêu thương 
nhau trở lại, chôn cất kẻ chết, giúp kẻ khốn cùng, tin cậy nhau. Những người thất vọng tìm lại 
lẽ sống khi đi giúp người khác. Mọi người sống như trong một gia đình. Tất cả nhờ gương 
của hai người Kitô hữu.  

(Câu chuyện này do Đại úy Gordon, một trong những người sống sót của trại tù sông Kwai 
kể lại) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, hai người công giáo trong câu chuyện trên đây đã sống yêu thương và 
đã trở nên men muối cho đời. Những người khác đã cảm nhận tình thương của hai người 
và đã cùng nhau xây dựng tình yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho những người biết lấy 
tình yêu thương để an ủi nhau. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 23, NĂM C 

Lc 14, 25-33: Từ bỏ 

 

Từ bỏ cha mẹ 

1. Lời Chúa: 

25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 "Ai đến với 
tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì 
không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể 
làm môn đệ tôi được.”     

28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống 
tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà 
không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh 
ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến 
với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một 
vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu 
không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng 
vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi 
được. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ai muốn làm môn đệ Chúa Giê-su thì phải bỏ cha mẹ, đúng không? 

Chúa Giê-su không bảo chúng ta bỏ cha mẹ, nhưng Ngài chỉ nói là phải dứt khoát chọn 
Ngài. 

Tiểu sử có ghi cha Thích người Huế và cô em gái tên là Ngọc... đã không theo lệnh cấm 
của mẹ, đã theo đạo và cuối cùng đã cảm hóa được cha mẹ. 

Thứ hai, người dứt khoát chọn Chúa thì yêu mến cha mẹ hơn : 

Khi nói đến người đi tu, chúng ta thấy không ai hiếu thảo với cha mẹ bằng người đi tu, 
không ai làm vui lòng cha mẹ bằng người đi tu. Thực tế cho chúng ta thấy như thế. 

3. Bài học: Hãy khuyến khích con cái đi tu và sẽ thấy họ rất hiếu thảo. 

4. Sống đạo: Cha hy sinh để con đi tu 

Đức Hồng Y Cát-din (Cardjin) vị sáng lập của phong trào Thanh Lao Công, đã tự thuật 
như sau: "Tôi là con của giai cấp công nhân. Nếu tôi đã có thể trở thành linh mục, là cũng 
nhờ cha tôi". Cha tôi là một công nhân nghèo. người đã phải hy sinh để nuôi dưỡng 
những đứa con mà hẳn người đã hãnh diện. Tôi còn nhớ, khi lên 13 tuổi, một buổi tối nọ, 
khi các anh chị của tôi đã lên giường đi ngủ, tôi rón rén bước xuống nhà bếp. Tôi đến gần 
cha tôi. Người đang ngồi trầm ngâm với chiếc ống điếu, còn mẹ tôi thì đang khâu giày cho 
chúng tôi. Tôi rụt rè thưa với cha tôi: "Thưa ba, con có thể tiếp tục học không?". Cha tôi 
trả lời: "Con ơi, ở tuổi con, ba đã phải đi làm rồi. Nay thì ba đã già và sức ba cũng đã 
mòn". 

Tôi lấy hết can đảm để thuyết phục cha tôi: "Ba ơi, con nghĩ là Chúa đã gọi con, con muốn 
trở thành linh mục". 

Bình thường, cha tôi là một người ít biểu lộ tình cảm. Nhưng tối hôm đó, khi vừa nghe tôi 
cho biết ý định làm linh mục, nước mắt người bỗng từ từ lăn trên gò má... Và đôi tay của 
mẹ tôi cũng run lên vì xúc động. 
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Cuối cùng, khi làm chủ được cơn xúc động, cha tôi mới thốt lên với tất cả cương quyết: 
"Ba má đã hy sinh quá nhiều... Nhưng để cho một người con làm linh mục, ba má nguyện 
sẽ tiếp tục hy sinh." 

Mà quả thực, cha mẹ tôi đã tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa để tôi có thể tiếp tục học. Vừa 
mãn trung học, 8 ngày trước khi lãnh thưởng cuối năm, tôi nhận được điện tín nhắn tin 
cha tôi đau nặng. 

Trên giường hấp hối, cha tôi nhìn tôi mỉm cười: đó là chúc lành cuối cùng mà người dành 
cho tôi. Người cha đáng thương, hy sinh cho đến chết để người con được trở thành linh 
mục. 

Sau khi vuốt mắt người, tôi đã thề hứa sẽ hy sinh để trở thành linh mục, nhất là linh mục 
cho giới công nhân. 

Đức Hồng y Cardjin hiếu thảo bằng cuộc sống có ích cho các công nhân, bằng cuộc sống 
gương mẫu của một hồng y. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, hiếu thảo là điều răn thứ nhất trong 7 điều cầu xin cho lợi ích của con 
người. Đạo Chúa nhấn mạnh đến Hiếu thảo. Đạo Chúa khuyến khích sống hiếu thảo, 
chẳng những khi cha mẹ còn sống, mà phải hiếu thảo khi các ngài đã qua đời, bằng đời 
sống tốt lành thánh thiện, bằng lời kinh nguyện sáng tối để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm 
của cha mẹ và đưa các ngài về thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen. 
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Thứ Hai tuần 23 Thường niên 

Lc 6, 6-11: Chúa Giê-su chữa người bại tay 

 

Người biệt phái (2) 

1. Lời Chúa: 

6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người 
bị khô bại tay phải.7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa 
người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.8 Nhưng Người biết họ 
đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy 
liền trỗi dậy và đứng đó.9 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được 
phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? "10 Người rảo mắt nhìn họ 
tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại 
bình thường.11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su 
không.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều về người biệt phái. 

Thứ nhất, bề ngoài của người biệt phái: 

Họ nhiều quyền lực. Họ nghiêm trang bệ vệ. 

Thứ hai, bề trong của người biệt phái: 

Có 2 điều không tốt nơi người biệt phái. 

Một, “Họ rình xem... để tìm được cớ tố cáo Người” (c 7) 

Hai, “Họ giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không ?” (c 11) 

Như vậy, người biệt phái đẹp bên ngoài, nhưng xấu bên trong, vì họ rình để tố cáo, vì họ 
giận và tìm cách làm hại. 

3. Bài học: Hãy coi chừng người đẹp bề ngoài nhưng xấu bề trong. 

4. Sống đạo: Linh Mục nghèo 

Linh Mục nghèo là đáng khen. Linh mục nghèo và tốt lại càng đáng khen hơn. 

Hôm nay mình về thăm quê sau 37 năm xa cách. Quê mình còn nghèo quá.  

Sau thánh lễ đầu tay tại quê hương, mình gởi lời chào bà con. Lời chào được kết thúc 
như sau :  

Tôi về quê với hai bàn tay trắng, không có một cái kẹo cho các cháu. Nhưng tôi xin tặng bà con 
một quả tim và một cây bút.  

Trên đường từ nhà thờ về nhà xứ, một đứa em rể ba đời nói nhỏ bên tai mình :  

Anh không có cái gì cho người ta, thì khi anh nói, ai mà nghe!  

Câu nói thật chân thành và thực tế thốt ra từ miệng một đứa em rể chưa hề biết Chúa là 
ai, cũng chưa hiểu thế nào là cái nghèo của linh mục. Câu nói ấy làm mình suy nghĩ mông 
lung. 

(Lm. Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người biệt phái tốt mã bề ngoài, nhưng xấu ruột bên trong. Linh Mục 
nghèo bề ngoài, nhưng tấm lòng tốt mới đáng quí. Xin Chúa giúp chúng con trau dồi tấm 
lòng để đẹp như ý Chúa mong muốn. Amen. 
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Thứ Ba tuần 23 Thường niên 

Lc 6, 12-19: Chúa Giê-su tuyển chọn 12 tông đồ 

 

Chúa Giê-su cầu nguyện 

1. Lời Chúa: 

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu 
nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông 
và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của 
ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, 
Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, 
và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.  

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông 
đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng 
như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành 
bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông 
tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề liên quan đến sự cầu nguyện: 

Thứ nhất, cầu nguyện rất cần thiết:  

“Đức Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (c 12) 

Ngạn ngữ của người Nga có câu: “Ra trận cầu nguyện một lần, đi biển cầu nguyện 2 lần, 
lập gia đình cầu nguyện 3 lần.”  

Thứ hai, cầu nguyện để tìm ý Chúa: 

Cầu nguyện không chỉ là chúng ta nói cho Chúa nghe, nhưng là chúng ta nghe Chúa nói 
để biết ý Chúa. 

Chúng ta có thể cầu nguyện mọi nơi mọi lúc như lúc chờ xe, lúc đi bộ... 

3. Bài học: Hãy tìm giờ để cầu nguyện. 

4. Sống đạo: Cầu nguyện để làm việc tốt hơn 

Không có sự cầu nguyện tôi không thể làm việc dù chỉ nửa giờ. Tôi có được sức mạnh 
của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, đó là điều mà tất cả các chị em đều hiểu, kể cả Chị 
Đô-lô-rét (Dolores) là người ở trong Dòng 30 năm và bây giờ là nữ tu làm việc cho những 
người hấp hối và tuyệt vọng ở Calcutta, bà Niếc-man Rai-đê (Nirmal Hriday) nói: 

"Mỗi buổi sáng khi thức dậy, các nữ tu đều biết những gì sẽ xẩy đến trong ngày, đôi khi 
thật khó khăn cho họ. Sự cầu nguyện đã giúp họ thêm sức mạnh. Sự cầu nguyện bồi 
dưỡng, giúp đỡ, và đem cho chúng tôi tất cả niềm vui để gánh vác những gì chúng tôi phải 
làm. Chúng tôi bắt đầu một ngày với việc cầu nguyện và Thánh Lễ, chúng tôi chấm dứt 
một ngày với giờ chầu trước Chúa Giêsu. Để liên tục làm việc và liêc tục cho đi, cần có ân 
sủng của Thiên Chúa, nếu không, chúng tôi không thể sống nổi." 

(Mẹ Nirmal Hriday) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, qua Thánh Kinh, chúng con biết Chúa luôn cầu nguyện. Xin Chúa giúp 
chúng con biết tìm thời giờ để cầu nguyện, để hiểu ý Chúa và để phục vụ đúng ý Chúa 
hơn. Amen. 
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Thứ Tư tuần 23 Thường niên 

Lc 6, 20-26: Các mối phúc thật 

 

Đói 

1. Lời Chúa: 

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo 
khó,vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải 
đói,vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. 

"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,vì anh em sẽ được vui cười.22 
"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên 
như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành 
cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử 
như thế.  

24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của 
mình rồi. 
25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. 
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu 
khổ khóc than. 
26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được 
cha ông họ đối xử như thế. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều. 

Thứ nhất, đói của ăn vật chất: 

Có người còn đói cơm gạo.  

Có người còn thiếu quần áo, thuốc men...  

Thứ hai, đói của ăn tinh thần: 

Có người đói lời Chúa. 

Có người đói điều lành thánh, đói môi trường tốt... 

Thứ ba, tại ai mà đói của ăn tinh thần : 

Xin nêu 2 lý do giải thích. 

Một, người ta đói của ăn tinh thần, một phần là do các vị hữu trách chưa nhiệt tình đủ. 

Hai, người ta đói của ăn tinh thần là do người ta thiếu tìm hiểu, thiếu đọc sách, thiếu suy 
niệm. Một giáo sư vô thần nói với người học trò công giáo làm luận án Thạc sĩ về đề tài 
“Hiếu kính Tổ tiên của người Việt theo công giáo”, ông nói :”Tôi thấy mạng Dũng Lạc 
(dunglac.org) có nhiều bài viết rất giá trị. Anh phải đọc để lấy tài liệu” . 

Không biết giáo dân có biết mạng đó không? Thật đáng tiếc! Trên mạng, tôi thấy người ta 
làm mọi cách để đưa của ăn tinh thần đến cho giáo dân, nhưng hình như giáo dân rất vô 
tình. 

3. Bài học: Hãy tìm của ăn tinh thần để nuôi sống linh hồn. 

4. Sống đạo: Ích lợi của việc học Giáo Lý 

Em bé này lên 8 và đã đi học giáo lý, tuy cha em là một tín hữu không còn tin, Em chăm chú 
nghe các lời giảng dạy và cố gắng thực hành những gì em nhớ. Cha em ngã bệnh nặng  
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nguy hiểm. Nhận thấy không ai dám nói với ông về việc nhận các bí tích cuối cùng, bé Xê-
lét-tin (Célestine) này nghĩ chính em sẽ làm điều đó, để có thể gặp lại cha em trên trời. 

Thưa Cha, em nói khi ở một mình với cha em, cha đau rất nặng. Khi học giáo lý, con nghe 
nói thật là một trọng tội khi chết mà không đi xưng tội và như thế, không được lên thiên 
đàng. Con sẽ rất đau buồn nếu cha chết như vậy. Không một ai dám nói với cha rằng cha 
phải xưng tội.  

Cha cám ơn con, con thân yêu của Cha! Con hãy đi tìm Cha sở ngay. Xin Chúa chúc lành 
cho con! Phần rỗi của cha có được là do con. 

Cha sở đến và ban các phép bí tích cho ông. Ngay ngày hôm sau, ông tắt thở. Trước khi 
chết, ông lập đi lập lại nhiều lần: “Không có đứa con thân thương của tôi, tôi sẽ ra như thế 
nào trong suốt cuộc sống vĩnh cửu?” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa là lời hằng sống, là của ăn nuôi linh hồn trên đường về quê trời. 
Xin Chúa giúp chúng con luôn tìm hiểu lời Chúa, học hỏi lời Chúa và sống tốt lời Chúa. 
Amen. 
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Thứ Năm tuần 23 Thường niên 

Lc 6, 27-38: Yêu thương kẻ thù 

 

Sống hơn người khác 
1. Lời Chúa: 
27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ 
ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh 
em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng 
đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em 
muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 
32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi 
cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn 
gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng 
đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được 
trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy 
vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con 
Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.  
36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, 
thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa 
lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được 
Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà 
đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em 
bằng đấu ấy." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, phải sống tốt hơn người khác: 
“Nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi 
cũng làm như thế. ” (c  34): Ý nói là chúng ta chưa hơn người khác. 
“Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng 
cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng” (c 34). Chúa đòi chúng ta phải sống hơn, 
chứ không phải chỉ là sòng phẳng. 
Thứ hai, tại sao chúng ta phải sống hơn người khác: 
Đây là 2 điểm để giải thích: 
Một, tiêu chuẩn để chúng ta so sánh khong phải là người đời, người lân cận vì nếu so sánh 
với người đời thì chúng ta chỉ còn ở bình diện con người. 
Hai, tiêu chuẩn để chúng ta so sánh là Thiên Chúa. Ngài đòi chúng ta phải sống giống như 
Ngài: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện” ( Lc 5, 48) 
3. Bài học: Hãy cố gắng sống tốt hơn người khác. 
4. Sống đạo: Hai cách trả thù 
Có hai người thổ dân Nam Phi rất ghét nhau. Ngày kia, một trong hai người gặp đứa con gái 
nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Tên ấy liền bắt cô bé, lấy dao chặt hai ngón tay rồi thả ra. Cô 
bé vừa chạy về vừa khóc, bàn tay máu chảy ròng ròng. Còn tên hung thủ vừa  đi  vừa  la  lớn: 
“Trả  được  thù rồi”. Ngày qua tháng lại, thấm thoát mười mấy năm, cô gái đã có chồng con. 
Một hôm, có một tên ăn mày tới xin ăn. Người đàn bà nhận ra đó là kẻ chặt tay mình, vội vàng 
trở vào nhà biểu đầy tớ đem sữa bánh ra cho ăn. Khi kẻ kia ăn no rồi, người đàn bà đưa bàn 
tay cụt ra cho hắn coi và nói : “Tôi cũng đã trả được thù rồi.” Tên ăn mày xúc động khóc ngất. 
Riêng bà kia vì đã trở lại đạo nên hiểu rằng” Nếu kẻ thù mình đói, hãy cho nó ăn, khát hãy 
cho  nó  uống...” (Rm 12, 20)    (Trích ”Phúc”) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, tha thứ là điều rất khó. Nhưng nếu muốn sống đúng tư cách là con cái Chúa 
thì phải tha thứ. Thật đau khổ, thật thua thiệt. Xin Chúa giúp chúng con vì Chúa mà tha thứ. 
Amen. 
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Thứ Sáu tuần 23 Thường niên 

Lc 6, 39-42: Cái rác và cái xà 

 

Chúa Giê-su là thầy của chúng ta 
1. Lời Chúa: 

39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả 
hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy 
mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt 
của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này 
anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà 
trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ 
thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!  
2. Suy niệm: 
Qua lời Chúa hôm nay, có 2 câu chúng ta cần tìm hiểu. 
Thứ nhất, “Mù mà lại dắt mù sao? ” (c 39): Ý nói chúng ta không thể dạy điều chúng ta 
không biết. 
Thứ hai, “Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng Thầy mà thôi” (c 40): 
Có 2 điều tạm giải thích vấn đề nầy. 
Một, chúng ta không được làm thầy chúng ta, vì chuyện mình thì mình tối, chuyện người 
thì mình sáng. 
Hai, chúng ta phải vâng nghe Chúa Giê-su hơn bất cứ thầy nào, vì Ngài là Thiên Chúa 
thông biết mọi sự. 
3. Bài học: Hãy chọn Chúa Giê-su làm thầy chúng ta. 
4. Sống đạo: Nghĩ về Đức Ki-Tô 
Sạc-lờ Lem (Charles Lamb) sống ở nước Anh 200 năm trước đây. Suốt 33 năm, ông đã 
đảm nhận một công việc buồn tẻ của chân thư ký trong một văn phòng hàng hải. Tuy 
nhiên, ông đã trở thành một nhà văn được tín nhiệm. Ông đặc biệt nổi tiếng về tính hài 
hước nhẹ nhàng, lòng thông cảm dịu dàng và lòng nhiệt thành hiếm có đối với gia đình 
cũng như đối với bạn hữu.  
Một buổi chiều kia, năm sáu người bạn tụ họp lại trong nhà ông Lamb để thảo luận một đề 
tài văn chương như “Chúng ta cảm thấy thế nào, nếu như chúng ta có thể nói tay đôi với 
một vài văn sĩ nổi tiếng trên thế giới mà nay đã qua đời ?” Có người gợi ý : 
Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, nếu giờ đây Đăng-Tê (Dante) bước vào trong phòng 
này? (Dante đã viết cuốn hài kịch thánh “Về Thiên Đàng, Địa ngục và Luyện ngục) 
Một người khác thêm vào: 
Giả sử có Sếch-Spia (Shakespeare) cùng tham dự với chúng ta đêm nay thì sao?  
Lamb hô to: Tôi sẽ giơ tay đầy niềm vui đón tiếp một vị vua của các nhà tư tưởng. Hân 
hạnh biết bao. 
Cuối cùng , có một người tuyên bố : Nhưng giả sử Đức Kitô bước vào phòng này? 
Nét mặt Charles Lamb bỗng trở nên nghiêm nghị , ông nói: Dĩ nhiên là tất cả chúng ta sẽ 
qùi xuống! 
Đó là sự khác biệt giữa Đức Kitô và tất cả mọi người đàn ông khác trong lịch sử. Đức Kitô 
là Thiên Chúa ! Mọi người khác chỉ là con người. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người đời dù thông thái vượt bậc thì cũng sai lầm, dù nhân đức cách 
mấy thì cũng có giới hạn. Xin giúp chúng con chọn Chúa làm Chúa, làm thầy của chúng 
con, vì theo Ngài, chúng con không bao giờ lạc lối. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 23 Thường niên 

Lc 6, 43-49: Môn đệ đích thực 

 

Chữ  Tâm 
1. Lời Chúa: 
43 Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả 
tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì 
hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra 
cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.  
46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy 
dạy? 
47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ 
cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, 
đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào 
nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không 
thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa 
vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, lời Chúa muốn nói đến chữ Tâm, tấm lòng: 
Nhìn người có Tâm, chúng ta có thể  đánh giá việc làm của họ: 
Người nhân đức nói lời nhân đức: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng 
mình.” (c 45) 
Người thô lỗ nói lời bất nhã: “Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu.” (c 45) 
Thứ hai, cái Tâm của mỗi hạng người: 
Cái Tâm của thầy giáo: Đó là sự tận tình trồng người.  
Cái Tâm của thầy thuốc: Đó là chữa bệnh theo y đức. 
Cái Tâm của Linh Mục: Đó là sống hết tình vì Chúa và vì con người. 
3. Bài học: Hãy luyện Tâm cho tốt để việc làm nên tốt. 
4. Sống đạo: Phục vụ không phân biệt 
Vào một trong những ngày khốc liệt nhất ở mặt trận Nga, tôi hoàn toàn kiệt sức do phải 
làm việc với quá nhiều quân nhân bị thương và tử trận. Hy vọng tranh thủ được một chút 
nghỉ ngơi để hồi sức, tôi bắt đầu đào một hố cá nhân ngay trong tầm quan sát của ‘đối 
phương’. Vừa khi bắt đầu đào, tôi nghe một tiếng rên ở gần đó: “Cứu thương, cứu tôi với!” 
Xét theo tự nhiên con người và xét trong bối cảnh nhà binh, lúc ấy tôi có thể cho phép 
mình làm ngơ. Thứ nhất, vì tôi cảm thấy mình hoàn toàn kiệt sức; và thứ hai, con người 
đang kêu rên kia không phải là người của đơn vị tôi, không phải là “một người trong chúng 
tôi”. Tuy nhiên, bất chợt tôi nhận thấy rõ rằng anh ta là “một người trong chúng tôi”, một 
người – như mọi người chúng ta – đang cần tôi trong tư cách là một linh mục. Tôi tập 
trung hết sức lực còn lại của mình, bò ra kiếm người lính ấy. Mười phút sau, tôi tìm thấy 
anh ta giữa khoảng đồng trống, ngay trong tầm nhìn của lính Nga. Giờ đây nhớ lại, tôi vẫn 
còn ngạc nhiên không biết tại sao hôm ấy phía Nga đã không bắn tôi. Có lẽ họ nhận ra tôi 
là một lính cứu thương, và vì họ tôn trọng luật quốc tế nên tha mạng cho tôi. Đối với tôi, 
không bao giờ có chuyện phân biệt đối xử bên ta bên địch. Người linh mục không biết đến 
các vành đai phân cách; và người nhân viên cứu thương - do đặc tính công việc của mình 
- là người phục vụ kẻ khác không cần biết kẻ đó là ai. 

(Lm. Bernard Haring, Giáo Hội cần loại Linh Mục nào?) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con cái Tâm cần thiết cho mỗi công việc. Là giáo 
dân, xin cho chúng con có tấm lòng tha thứ, rộng tình với mọi người. Là Linh Mục, xin cho 
chúng con có tấm lòng yêu thương phục vụ không biết mỏi mệt và vô vị lợi. Amen. 
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TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 24, NĂM A 

Mt 18, 21-35: Tha thứ 

 

Thiên Chúa yêu thương 
1. Lời Chúa: 
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc 
phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy 
không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh 
toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến 
vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy 
giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả 
hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng 
vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm 
lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa 
anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào 
ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi 
trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ 
độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi 
không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn 
thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở 
trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ 
cho anh em mình.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay đề cao tình thương của Thiên Chúa. 
Có 2 điều chúng ta cùng tìm hiểu. 
Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương vô cùng : 
“Người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng” 
(c 24) tương đương 132.000.000 đồng. Con nợ không có gì thế chấp và Thiên Chúa chấp nhận 
thiệt thòi. Ngài đã tha nợ cho tên đầy tớ. 
Đang lúc đó, “Tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y 100 quan tiền” (c 28) tương 
đương 176 đồng, tức bằng một phần 750.000 lần số nợ anh ta nợ chủ. Thế mà anh ta bắt tội 
người bạn. 
Thứ hai, Thiên Chúa tha thứ tất cả :“Dù tội của ngươi có đỏ như hồng điều cũng được trắng như 
tuyết, dù đỏ như son cũng được trắng như lông chiên” (Is 1, 16) 
3. Bài học: Hãy sống có tình, có nghĩa hơn. 
4. Sống đạo: Cho tất cả 
Một người đàn ông, sau nhiều ngày ăn không ngồi rồi, vốn liếng còn đúng 50 xu. Sáng Chúa nhật đi 
lễ, người lắc rổ đi tới, ông bỏ hết vào rổ tiền nhà thờ. Tan lễ, ông được tin tỉnh bên đang tuyển công 
nhân. Đi xe lửa tới đó mất 1 đô. Ông nghĩ bụng : giá mình để tiền lại thì cũng đi được nửa đường, 
quãng còn lại đi nhờ hay đi bộ. Nghĩ thế thôi chứ ông cũng chẳng tiếc xót gì. Nhưng Chúa đâu để 
ông thiệt. Không tiền, ông đi bộ tới xí nghiệp gần đó.  
Trong 30 phút, ông tìm ngay được việc làm, công còn cao hơn. Cuối tuần, ông lãnh được số tiền 
gấp 10 lần 50 xu cho đi. Người đàn ông đó sau là chủ xí nghiệp giày da, tên là Đắc-lớt (W.L. 
Douglas) 
Ai rộng rãi với Chúa và với anh em thì Chúa rộng rãi bội phần với người đó. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người đầy tớ trong đoạn lời Chúa hôm nay quá keo kiệt và độc ác, còn người 
đàn ông trong câu chuyện lại quá rộng rãi với Chúa. Xin giúp chúng con học bài học yêu thương 
chia xẻ, để thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 24, NĂM B 

Mc 8, 27-35: Chúa Giê-su loan báo cuộc thương khó lần 1 

Lý thuyết khác thực hành 
1. Lời Chúa: 
27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc 
đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là 
ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 
Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là 
Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 
31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ 
mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ 
điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 
Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! 
lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là 
của loài người."  
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn 
theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng 
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu 
được mạng sống ấy. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, thánh Phê-rô đúng về lý thuyết: 
Câu trả lời của Phê-rô rất đúng: “Thầy là Đức Ki-tô” (c 29) 
Câu trả lời đúng xuất phát từ kinh nghiệm thầy trò, từ những phép lạ Phê-rô đã thấy. 
Thứ hai, thánh Phê-rô sai trong thực hành: 
Phê-rô ngăn Chúa Giê-su đừng đi chịu chết nên bị khiển trách nặng lời: "Xa-tan, xéo đi”  
(c 33) 
Người thuộc Giáo lý nhưng không sống tốt thì cũng chẳng được ích gì. 
3. Bài học: Hãy luôn sống tốt lời Chúa. 
4. Sống đạo: Ki-tô hữu 
Nhưng tôi "Tôi đã làm gì về ơn Phép Rửa của tôi?" 
Đây là câu nói của Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã chuyển đến người Kitô hữu Pháp 
trong chuyến Ngài viếng thăm quốc gia nầy vào dịp lễ Mừng kỷ niệm 1,500 năm Vua Clô-
vít (Clovis) chịu phép rửa. Vì đã nhận phép rửa tội, tôi được mang danh Kitô hữu, nhưng 
cuộc sống của tôi có phải là hình ảnh trung thực của Đức Kitô, là chứng nhân tình yêu 
Thiên Chúa mà Đức Kitô đã từng thực hiện, hay là tôi đã mang danh mà không sống thực, 
và lắm lúc tôi đã sống như kẻ phản chứng. Thánh Găng-đi (Gandhi) đã từng phát biểu 
thành thật rằng: "Tôi yêu Đức Kitô, nhưng không thích Kitô hữu." 
Là Kitô hữu chân thực, tôi không thể không biết đến Đức Kitô là ai, hay không học hỏi 
Phúc âm, thờ ơ và dửng dưng với Giáo hội là thân thể sống động của Ngài! 
Là Kitô hữu trung kiên, tôi không thể không sống đạo, nghĩa là sống như Đức Kitô đã 
sống, bằng lời nói, việc làm để rao truyền Nước Thiên Chúa ở giữa mọi người. 
Là Kitô hữu chí tình, tôi không thể nguội lạnh, không thấm nhập cuộc sống của Thiên 
Chúa trong Chúa Kitô qua các bí tích; và không thể chấp nhận làm một tế bào chết, ù lì, 
thụ động, không cảm xúc bên cạnh muôn ngàn tế bào sống động làm nên Giáo hội của 
Chúa. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người ta thường nghĩ rằng mình đã rửa tội tức mình là người tin Chúa, là 
con cái của Chúa. Tuy nhiên, trong thực tế, người tin Chúa là người hiểu lời Chúa và sống 
tốt lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống tốt để xứng đáng là người tin Chúa. 
Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 24, NĂM C 

Lc 15, 1-32: Dụ ngôn người cha nhân hậu. 

 

Người con hoang đàng trở về 

1. Lời Chúa: 

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 
Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường 
tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín 
mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được 
rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: 
"Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi 
nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám 
hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 

8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại 
không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, 
hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh 
mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng 
vì một người tội lỗi ăn năn sám hối." 

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: 
"Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho 
hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta 
sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 
14 Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và 
anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; 
người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét 
cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu 
người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta 
đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với 
cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha 
vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã 
trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chay ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 
21 Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn 
đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp 
nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê 
đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay 
song lại, đã mất mà nay lại  tìm  thấy.Và họ bắt đầu ăn mừng.”  

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy 
tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người 
ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh 
khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu 
trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế 
mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn 
thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, 
thì cha lại giết bê béo ăn mừng! 
31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì 
của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã 
chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." 
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2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề nơi người con hoang đàng. 

Thứ nhất, những cái xấu nơi người con hoang đàng: 

Anh ta có 3 điều xấu: 

Một, anh ta vô tâm vì đã  đề  xuất việc chia gia tài khi người cha còn sống: “ Thưa cha, xin
 cho con phần tài sản con được hưởng” (c 12). Theo luật, con cả được 2/3 và con thứ 
được 1/3 gia tài (Dnl 21, 17). 

Hai, anh ta lạm dụng tự do: “Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẫy đi phương 
xa, ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình” (c 13). 

Ba, anh ta đê tiện: “Anh ta ao ước lấy đồ heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai 
cho” (c 16). 

Thứ hai, những cái tốt nơi người con hoang đàng: 

Có 2 điều đáng nói nơi người con hoang đàng. 

Một, anh ta hồi tâm muốn trở về với cha là điều rất đáng mừng: “Thưa cha, con đắc tội với 
trời và với cha...xin coi con như một người làm công cho cha vậy” (c 18-19). 

Hai, anh ta thực sự ăn năn trở về là điều đáng khâm phục: “Thế rồi anh ta đứng lên đi về 
cùng cha” (c 20). 

3. Bài học: Hãy biết ăn năn trở về như người con hoang đàng. 

4. Sống đạo: Ăn năn 

Năm 1998, tại bang Tắc-xịt (Texas) bên Hoa Kỳ, người ta đã xử tử một phụ nữ, vì cô này 
đã phạm tội giết một đôi vợ chồng. Trong thời gian còn bị giam chờ ngày bị hành hình, cô 
này đã gặp được một linh mục và đã tin theo đạo Công giáo. Vài phút trước khi bị xử tử, 
cô nói lớn tiếng qua máy phóng thanh: “Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được đối diện một mình 
với Chúa Giê-su. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, nhất là gia đình của hai nạn nhân mà tôi đã 
gây ra cái chết. Tôi không hằn thù một ai, nhưng tôi yêu mến tất cả mọi người.” Thế rồi 
sau khi bị chích hai mũi thuốc độc, cô tắt thở một cách an bình. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con là những người tội lỗi, chúng con hay vấp ngã. Xin Chúa giúp 
chúng con nhận ra tội lỗi của mình để mau mau đứng dậy và xin ơn Chúa tha thứ để cố 
gắng tiến lên trên con đường trọn lành. Amen. 
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Thứ Hai tuần 24 Thường niên 

Lc 7, 1-10: Chúa Giê-su chữa đầy tớ viên đại đội trưởng 

Lấy ơn đền ơn 
1. Lời Chúa: 
1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-
um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người 
ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người 
đến cứu sống người nô lệ của ông. 
4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng 
được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho 
chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, 
thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như 
vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng 
đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính 
tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: 
"Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là 
nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang 
theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy 
một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy 
người nô lệ đã khỏi hẳn.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 
Thứ nhất, người ta biết ơn ông sĩ quan vì ông tôn trọng người nô lệ: 
“Vì ông quí mến anh ta” (c 5) 
Người ta cho rằng viên sĩ quan quí mến người nô lệ thì chắc chắn ông sẽ kính trọng 
những người khác. Do đó, họ kính trong ông và khẩn khoản nài xin Chúa Giê-su làm theo 
yêu cầu của ông. 
Thứ hai, người ta biết ơn ông vì ông đã xây cất hội đường cho họ: 
“Chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta” (c 5) 
Viên sĩ quan hết tình vì họ nên họ cũng hết tình với ông: “Họ khẩn khoản nài xin: Ông ấy 
đáng đươc Ngài làm ơn cho” (c 4). 
3. Bài học: Hãy luôn nhớ ơn người làm ơn. 
4. Sống đạo: Cầu xin và tạ ơn 
Có 2 thiên thần được sai xuống trần gian, mỗi vị mang theo một chiếc túi lớn. Họ chia nhau 
để đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến với những người giàu có cũng như những kẻ nghèo 
khổ, thăm các trẻ em và người già lão, đúng vào những lúc họ đang cầu nguyện tại nhà 
riêng hay ở Nhà Thờ. 
Sau một thời gian, 2 thiên thần gặp lại nhau đúng thời điểm đã hẹn trước để trở về Nước 
Trời. Chiếc túi của một thiên thần thì nặng như chì, còn chiếc túi của thiên thần kia thì lại có 
vẻ nhẹ như bông. 
Thiên thần có chiếc túi nhẹ mới thắc mắc hỏi: "Ngài mang cái gì mà nặng thế?"  
Vị kia vừa thở hổn hển, vừa lau mồ hôi, trả lời: "Ngài quên rằng tôi được sai xuống trần 
gian để thu nhận tất cả những lời cầu xin của nhân loại hay sao? Còn ngài, cái giỏ của 
ngài xem ra nhẹ nhàng quá nhỉ? " 
Vị này buồn rầu trả lời: "À, tôi được sai xuống để góp nhặt tất cả những lời thiên hạ cám 
ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã luôn ban cho họ ! Và tiếc thay, tôi chỉ tìm được 
quá ít! " (Trích  từ Lẽ Sống, 3.2000) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người đời có câu “vô ơn là bệnh của người trần gian.” Chúng con là con 
cái Chúa, xin giúp chúng con sống có tình có nghĩa, luôn biết ơn những người làm ơn, vì 
chúng con có lời Chúa soi lối chỉ đường. Amen. 
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Thứ Ba tuần 24 Thường niên 

Lc 7, 11-17: Chúa Giê-su cho con trai bà góa sống lại 

(Ghi chú: Chỉ một mình thánh Lu-ca kể lại câu chuyện nầy) 

 

Cái nhìn nhạy bén 

1. Lời Chúa: 

11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông 
cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một 
người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một 
đám đông trong thành cùng đi với bà.13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: 
"Bà đừng khóc nữa! "14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. 
Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! "15 Người chết liền ngồi 
lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh 
Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã 
viếng thăm dân Người".17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và 
vùng lân cận.    

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, cảm nhận trước đau khổ của người khác: 

Có 2 điều giúp chúng ta hiểu sự việc nầy. 

Một, cảm nhận của Chúa Giê-su: Một người đàn bà mất chồng, mất con thì rất khổ vì 
không có ai để nương tựa hoặc lên tiếng bênh vực trước xã hội. Vì thế, để an ủi, Ngài đã 
cho con bà sống lại và điều đó cũng chứng tỏ Ngài có tình mẫu tử của một người mẹ. 

Hai, cảm nhận của dân chúng: Họ cảm thông nên đi đưa đám đông đúc. Trong cuộc sống, 
ai chết trẻ, chết đột ngột cũng được người ta thương tiếc và đưa đám rất đông. 

Thứ hai, hãy có cái nhìn nhạy bén: 

Chúng ta nên bớt ăn, bớt mua sắm phí phạm để dành tiền giúp đỡ kẻ nghèo. 

Chúng ta nên biết phẫn nộ trước mọi thứ bất công. 

3. Bài học: Hãy có cái nhìn nhạy bén. 

4. Sống đạo: Lòng yêu thương 

Chị Đô-lô-rét (Dolores) cho thấy chỉ cần ở đó với lòng yêu thương cũng đã đủ: 

"Lúc đầu những người bị bệnh Ét (AIDS) thật sợ hãi khi đến với chúng tôi. Thật khó cho 
họ phải đương đầu với sự kiện là họ sắp chết. Nhưng khi ở với chúng tôi và nhìn thấy thái 
độ của chúng tôi đối với những người khác trong giây phút hấp hối, họ đã thay đổi. Tôi 
nhớ ở Nữu Ước, bà mẹ của một thanh niên người Pu-éc-tô Ri-cô (Puerto Rico) hứa sẽ 
săn sóc anh nếu anh đồng ý về nhà. Anh cảm ơn bà và anh muốn ở với chúng tôi. Một 
ngày kia, anh nói với tôi, 'Tôi biết khi tôi chết, chị sẽ ở đó nắm tay tôi” vì anh đã từng thấy 
chúng tôi làm như thế với người khác và anh biết rằng anh sẽ chết cách cô đơn. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, cái nhìn nhạy bén nói lên sự thông minh và tấm lòng. Người có học 
chưa chắc đã nhạy bén. Người ít học nhiều khi lại rất nhạy bén. Xin Chúa giúp chúng con 
nhạy bén trước cuộc sống để tìm cách an ủi những người bị thua thiệt. Amen. 
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Thứ Tư tuần 24 Thường niên 

Lc 7, 31-35: Chúa Giê-su phê phán thế hệ của Ngài 

 

Lưỡi không xương 

1. Lời Chúa: 

31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 

32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: 
"Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; 
tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. 33 "Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả 
đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám.34 Con Người 
đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân 
thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện 
minh cho."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu 2 vấn đề liên quan đến chuyện khen chê. 

Thứ nhất, người đời hay chê:  

Thánh Gio-an tẩy giả và đồ đệ không ăn bánh, không uống rượu để nêu cao tinh thần sám 
hối thì họ chê là bị quỉ ám: “Ông ta bị quỉ ám” (c 33) 

Chúa Giê-su ăn uống như thường để thể hiện tình thương cứu độ cũng bị chê là bạn bè 
với người xấu: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (c 34). 
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. 

Thứ hai, chúng ta hay bị chê: 

Trong khi thi hành nhiệm vụ, chúng ta luôn gặp chống đối, chê bai. 

Họ chê mà không căn cứ sự thật, chỉ căn cứ cảm tính riêng.  

Người hay chê là người thiếu tích cực và ác ý. 

3. Bài học: Hãy nhận định theo sự thật và xử sự với lòng  nhân từ. 

4. Sống đạo: Kiềm chế cái lưỡi 

Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được 
những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to 
lớn biết bao! Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một 
vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy 
bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim 
chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. 
Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó 
chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng 
dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ 
cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì 
không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra, từ một nguồn, cả nước ngọt lẫn 
nước chua sao? Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho 
sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt (Gc 3, 5-12). 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người đời thường nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.” Chúa dạy 
chúng con “Có thì nói không, không thì nói không.” Xin Chúa giúp chúng con luôn trung 
thực với mình, thật thà với người để giữ chữ tín là điều cần thiết cho cuộc sống. Amen. 

 

         
 



 

178
 

Thứ Năm tuần 24 Thường niên 

Lc 7, 36-50: Chúa Giê-su tha tội 

 

Ông Xi-mong biệt phái 

1. Lời Chúa: 

36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến 
nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong 
thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình 
bạch ngọc đựng dầu thơm.38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt 
mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi  hôn chân Người và lấy dầu thơm mà
đổ lên. 
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là 
ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một 
người tội lỗi! "40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với 
ông! " Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói."41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con 
nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.42 Vì họ không có gì để trả, 
nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? "43 
Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: 
"Ông xét đúng lắm." 
44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này 
chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước 
mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy 
từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, 
còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi.47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất 
nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu 
mến ít."48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi."49 Bấy giờ 
những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội? "50 Nhưng Đức 
Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, lòng hiếu khách của người Do Thái: 

Họ thể hiện qua 3 cử chỉ. 

Một, chủ nhà đổ nước lên bàn chân khách để rửa sạch bụi đường và làm mát chân khách. 
Còn ông Xi-mong không làm thế: “Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân 
tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau” (c 44) 

Hai, chủ nhà đặt tay lên vai khách và hôn khách để tỏ dấu kính trọng. Còn ông Xi-mong 
không làm như thế: “Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không 
ngừng hôn chân tôi” (c 45) 

Ba, chủ nhà đốt hương cho thơm hoặc đổ giọt dầu hoa hồng lên đầu khách. Ông Xi-mong 
không làm như thế : “Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm 
mà đổ lên chân tôi” (c 46) 

Thứ hai, nhận định về ông Xi-mong biệt phái: 

Chúng ta tìm hiểu qua 4 sự việc. 

Một, ông mời Chúa Giê-su dùng bữa có thể vì ông kính trọng Ngài. 

Hai, ông mời Ngài cũng có thể do ác ý, như để gài bẫy Ngài về lỗi lời nói việc làm. 

Ba, ông mời Ngài có thể vì ông muốn được nổi tiếng. 
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Bốn, ông là người kẻ cả chăng? Suy luận đó có thể đúng vì cách xử sự của ông pha trộn 
giữa thái độ tôn kính và thái độ bỏ qua phép lịch sự phải giữ. 

Tóm lại, ông là người khó hiểu. 

3. Bài học: Hãy sống chân thật, dễ hiểu hơn. 

4. Sống đạo: Người vô thần cầu nguyện 

Đức Mẹ còn sử dụng cả người vô thần để nhắc tôi cầu nguyện. Ông đã từng ở tù, nằm 
cùng buồng với tôi để mật thám tôi, sau đã thành bạn của tôi. Trước ngày ông ta ra về, 
ông đã hứa với tôi: “Nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La Vang 3 cây số, tôi sẽ đi La Vang 
cầu nguyện cho anh.”  

Tôi tin lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người vô thần mà đi cầu 
nguyện Đức Mẹ cho tôi!  Sáu năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi đã được một bức thư  của 
ông, lạ lùng thật!  Lạ hơn nữa là lời lẽ của ông như  sau:  

“Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh.  
Mỗi Chủ nhật, nếu trời không mưa, lúc nghe chuông La Vang, tôi lấy xe đạp vào trước đài 
Đức Mẹ, vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi.  Tôi cầu nguyện thế này:  Thưa 
Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào cả.  Nhưng tôi đã hứa sẽ đi cầu 
nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây.  Xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì 
cho anh ấy.”  

Tôi hết sức cảm động.  Tôi đọc đi đọc lại rồi đặt thư  xuống nhắm mắt lại: “Lạy Mẹ, Mẹ đã 
dùng anh vô thần này để dạy con cầu nguyện; chắc Mẹ đã nhậm lời anh ấy, con mới còn 
sống đến lúc nầy!” (NVT, Năm chiếc bánh và hai con cá) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là đường, là sự thật. Ngài luôn nói thật và dạy chúng con sống 
thật. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống thật, vì đó là đức tính gây sự tín nhiệm nơi người 
khác. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 24 Thường niên 

Lc 8, 1-3: Các phụ nữ đi theo Chúa Giê-su 

 

Những phụ nữ đi theo Chúa Giê-su 
1. Lời Chúa: 
1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng 
Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được 
Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải 
thoát khỏi bảy quỷ,3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na 
và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn 
đệ.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, các phụ nữ được Chúa Giê-su kính trọng: 
Ngày xưa, các giáo sĩ Do Thái coi thường phụ nữ nên không nhận làm môn đệ. 
Người ta coi thường phụ nữ vì cho rằng bà E-và là người gây nên tội tổ tông truyền.  
Chúa Giê-su chấp nhận cho phụ nữ đi truyền giáo là đề cao phụ nữ, là phá vỡ quan niem 
cũ của người Do Thái hay coi thường phụ nữ.  
Thứ hai, các phụ nữ làm gì khi đi truyền giáo? 
Có thể họ không rao giảng nhưng lo việc ăn uống cho những người truyền giáo.  
“Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Chúa Giê-su và các môn đệ” (c 3) 
3. Bài học: Hãy tôn trọng phái nữ, vì họ có nhiều điều đáng tôn trọng. 
4. Sống đạo: Tấm lòng người mẹ 
Vào năm 1995, xảy ra một trận động đất lớn chưa từng có ở Cô-bê (Kôbê) nước Nhật. Cả 
một thành phố hầu như đổ xuống thành một đống gạch vụn khổng lồ. Thiệt hại về người 
và của không biết cơ man nào mà kể. Các đội cứu hộ làm việc ngày đêm để lôi ra khỏi 
những đống gạch vụn vô vàn người chết, người bị thương. 
Trong các tai họa vô cùng khủng khiếp ấy, người ta lại khám phá ra một câu chuyện hết sức 
cảm động, mà tiếng vang của nó còn mạnh hơn cả sức chấn động của cơn động đất. 
Người ta kể lại rằng, đến ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm nạn nhân, họ đào lên được dưới 
tòa nhà đổ nát hai mẹ con vẫn còn sống: Đứa con nhỏ khoảng mấy tháng tuổi vẫn còn 
thoi thóp, và người mẹ đã hoàn toàn bất tỉnh. 
Sau khi cấp cứu cho hai mẹ con vượt qua cơn thập tử nhất sinh, các nhà báo đã phỏng 
vấn người mẹ: 
Làm thế nào mà cả hai mẹ con chị có thể sống được hai ngày dưới đống gạch vụn ấy? 
Chị đáp: Tuy bị chôn vùi dưới tòa nhà đổ nát, nhưng có một cái đà đã che chắn cho mẹ con 
tôi. Sau vài tiếng đồng hồ thì con tôi quá đói vì hai bầu sữa của tôi cháu đã uống cạn. Tôi 
liền mò mẫm trong bóng tối và đụng phải một vật sắc bén. Tôi liền vồ lấy và rạch một đường 
nơi cổ tay, đẩy miệng con tôi vào cho cháu mút dòng máu nóng. Cháu yên lặng được vài 
tiếng thì cơn đói lại cào cấu, và cháu lại gào lên khóc. Tôi liền rạch thêm một đường nữa 
nơi cổ tay bên kia, đưa vào miệng cháu. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa? 
Thế chị không nghĩ rằng làm như thế thì chị sẽ chết hay sao? 
Tôi không hề nghĩ đến cái chết của mình, mà chỉ nghĩ làm cách nào cho con tôi được 
sống. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, tiếng Mẹ là ngọt ngào nhất, tên mẹ là ấm áp nhất, lòng mẹ là rộng rãi 
nhất. Xin Chúa giúp chúng con hiểu thấu tình mẹ và đáp đền bằng việc siêng năng học 
hành, siêng năng kinh lễ và luôn sống hiếu thảo. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 24 Thường niên 

Lc 8, 4-15: Dụ ngôn người gieo giống 

 

Nhiệt tình của dân chúng 
1. Lời Chúa: 
4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. 5 
"Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi 
xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc 
lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết 
nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói 
xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe."  
9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.10 Người đáp: "Anh em thì được ơn hiểu 
biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng 
nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. 
11 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.12 Những kẻ ở bên vệ đường là 
những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu 
độ.13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ 
không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là 
những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những 
khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.15 Hạt rơi vào đất 
tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ 
kiên trì mà sinh hoa kết quả. 
2. Suy niệm: 
Câu lời Chúa hôm nay nói về sự nhiệt tình qua 3 điểm. 
Thứ nhất, nhiệt tình của dân chúng:  
“Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su”(c 4) 
Thứ hai, nhiệt tình làm phát sinh nhiệt tình: 
Nhiệt tình của dân chúng làm Chúa Giê-su phấn khởi, quên cả mệt nhọc, quên cả ăn 
uống. 
Thứ ba, tinh luyện sự nhiệt tình:  
Nếu thấy người hăng nên mình cũng hăng thì không bền. 
Nếu thấy người xìu rồi mình cũng xìu theo thì nguy hiểm. Hãy là sự nhiệt tình của chính 
mình. 
3. Bài học: Hãy nhiệt tình cách chín chắn. 
4. Sống đạo: Nhiệt thànhTruyền giáo 
Ngày thứ Bảy Tuần thánh, cha Đê-đi-ê (Deydier) rửa tội cho hai bà người hoàng gia. Một 
bà là bà con họ hàng với vua Lê Thánh Tôn và là vợ của một người em Chúa Trịnh Tạc. 
Cùng với người em gái của bà, trước đây mấy bữa bị quỷ ám, nhờ lời cầu nguyện của 
người có đạo nên được thoát khỏi. Cả hai bà đã xin học đạo và theo đạo. Cha Deydier đặt 
tên thánh cho bà chị là Hê-lê-na và bà em là An-nê. 
Suốt đêm hôm đó, cha giải tội cho giáo dân các nơi tuôn đến xưng tội. Đến sáng khi ra 
dâng lễ, nhọc quá, cha bị ngã bất tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại, cha lại cố tiếp tục dâng lễ và cho  
giáo dân rước lễ. Ngay chiều hôm ấy, được lúc rỗi rãi, cha đi thăm các họ đạo vùng Kẻ 
Chợ. (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài truyền giáo quên ăn quên ngủ. Các tông đồ Chúa truyền giáo 
không biết mệt mỏi. Xin giúp chúng con nhiệt tình thưa kinh, nhiệt tình ca hát, nhiệt tình 
làm việc cho Chúa trong khả năng nhỏ bé của chúng con. Amen. 
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TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 25, NĂM A 

Mt 20, 1-16 : Dụ ngôn thợ làm vườn nho 

 

Tất cả là hồng ân  

1. Lời Chúa: 

1 Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc 
trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông 
sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người 
khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào 
vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi 
giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và 
thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày 
không làm gì hết? "7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, 
hãy đi vào vườn nho! "8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại 
mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm 
trước nhất."9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi 
người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được 
lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh 
vừa cằn nhằn gia chủ:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ 
ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị 
nắng nôi thiêu đốt."13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử 
bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần 
của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn 
đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì 
thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên 
hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà 
người được chọn thì ít.  

2. Suy niệm: 

(Theo William Barclay) 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều. 

Thứ nhất, mọi công việc đối vơi Chúa đều giá trị như nhau: 

Việc lớn, việc nhỏ không quan trọng đối với Chúa. Cách làm việc mới giá trị: Ai làm hết 
tình, hết thiện chí... sẽ được Chúa đánh giá cao. 

Thứ hai, mọi sự Chúa ban cho chúng ta đều là ân sủng. 

Có 2 điều giúp chúng ta hiểu vấn đề. 

Một, điều Chúa ban cho chúng ta là do lòng tốt của Ngài, chứ không do giá trị công việc 
chúng ta làm. 

Hai, điều Chúa ban cho chúng ta không phải để trả công, nhưng là quà tặng, không phải là 
phần thưởng nhưng là ân sủng. 

3. Bài học: Hãy luôn nhớ câu nầy: ”Tất cả là hồng ân” 

4. Sống đạo: Lòng biết ơn 

Trong cuốn truyện thuộc loại Tự thuật, một người cha ghi lại câu chuyện và những ý nghĩ 
sau đây: 
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Một đêm kia, trong lúc đang đọc báo, tôi nghe đứa con gái bé nhỏ của tôi bảo: 

Bố ơi, con sẽ đếm xem trên bầu trời có mấy ngôi sao! 

Sau đó, tôi nghe giọng nói êm đềm của con tôi bắt đầu đếm 1,2,3,4. Rồi tôi chăm chú vào 
viêc đọc báo, không con để ý đến tiếng con tôi đếm các ngôi sao nữa. Đến khi đọc xong 
bài báo, tôi chú ý lắng tai và nghe tiếng nó vẫn tiếp tục đếm 223, 224. Đến đây, nó bỗng 
ngừng lại, rồi quay sang nói với tôi: 

Bố ơi! Con không dè trên trời lại có nhiều sao đến thế! 

Nghe con cái bình luận thế, tôi chợt nhớ là thỉnh thoảng tôi cũng thầm thì nói với Chúa: 
“Chúa ơi, để con thử đoán xem con đã lãnh bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban” và càng 
đếm, trái tim tôi hình như càng cảm thấy thổn thức, không phải vì âu sầu mà là vì quá 
nhiều hồng ân Chúa đè nặng. Rồi tôi cũng thường phải thốt lên như con gái tôi: “Lạy 
Chúa, con không dè đời con lại có quá nhiều hồng ân của Chúa đến thế.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, nếu chúng con hiểu được chân lý “Chúa là tất cả”, còn chúng con chỉ là 
số không thì chúng con sẽ cám ơn Chúa thật nhiều vì những ơn lành Chúa ban cho chúng 
con. Chúng con cám ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc về mọi hồng ân Chúa ban cho chúng con. 
Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 25, NĂM B 

Mc 9, 30-37: Chúa Giê-su loan báo cuộc thương khó lần 2 và tinh thần phục vụ 

 

Trẻ nhỏ là hình ảnh Chúa 

1. Lời Chúa: 

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su 
không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào 
tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 
Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-
su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi 
đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, 
gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, 
và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, 
rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính 
Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai 
Thầy."  

2. Suy niệm: 

Từ “Trẻ nhỏ” qua lời Chúa hôm nay nêu lên 2 ý nghĩa: 

Một, trẻ nhỏ tượng trưng cho người nghèo, người không có danh tiếng, người xấu xa đê 
tiện. 

Hai, trẻ nhỏ là người sa cơ thất thế, người ăn bám. 

3. Bài học: Hãy tôn trọng người thua kém chúng ta. 

4. Sống đạo: Gặp gỡ Chúa nơi tha nhân 

Mẹ Têrêxa Calcutta kể lại: Một hôm, có một thiếu nữ Ấn Độ đến xin gia nhập Dòng Thừa 
Sai Bác Ái của chúng tôi. Chúng tôi có qui luật, lần đầu tiên mới đến đều được mời sang 
sống trong nhà đón tiếp những người hấp hối. 

Do đó, tôi nói với thiếu nữ ấy: Con đã nhìn thấy vị linh mục dâng thánh lễ rồi phải không? 
Con có để ý không, ngài đụng tới Mình Thánh Chúa một cách cung kính và yêu thương 
dường nào. Con hãy đi và làm như thế tại nhà hấp hối. Bởi vì, con sẽ tìm ra Chúa trong 
những con người khốn khổ đó. 

Thiếu nữ kia ra đi, một vài ngày sau cô trở lại. Rồi nở nụ cười rạng rỡ trên môi, cô nói với 
tôi: Thưa mẹ, con đã được đụng đến thân thể của Đức Kitô. 

Tôi hỏi sự thể xảy ra như thế nào? 

Cô trả lời: Con vừa đến nhà hấp hối thì người ta đem tới một người bị té xuống hố sâu, 
mình mẩy người này đầy vết thương và mùi hôi thối. Con đã đến tắm rửa cho ông, con 
biết rằng làm như thế là mình đã được đụng chạm vào thân thể Chúa Kitô. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết mỗi người, dù nghèo đói rách rưới, dù người lớn trẻ nhỏ 
đều là hình ảnh của Chúa. Xin giúp chúng con tôn trọng họ như chúng con tôn kính Chúa. 
Xin giúp chúng con đối xử với họ như chúng con hết tình với Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 25, NĂM C 

Lc 16, 1-13: Dụ ngôn người quản lý bất lương 

 

Con cái Chúa và con cái loài người 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. 
Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến 
mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì 
từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Ngươi quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì 
đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ 
ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón 
rước mình về nhà họ! 
5 Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao 
nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của 
bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác, bác nợ 
bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của 
bác đây, viết lại tám trăm thôi. 
8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái 
đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.  

9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, 
phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong 
việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất 
lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất 
chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em 
không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của 
cải dành riêng cho anh em? 
13 "Không gia nhân nào 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." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự 
với người đồng loại” (c 8) nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ý nói là con cái Chúa phải khéo léo trong đường sống đạo như người đời khôn 
khéo tìm kiếm của cải bạc tiền. 

Thứ hai, ý cũng nói, nếu con cái Chúa chú tâm đến linh hồn như người đời chú tâm vào 
việc làm ăn buôn bán thì cuộc sống của họ tốt hơn nhiều và phần rỗi linh hồn được bảo 
đảm hơn nhiều. 

3. Bài học: Hãy luôn tìm mọi cách để bảo đảm phần rỗi linh hồn. 

4. Sống đạo: Các thánh trước cái chết. 

Chết là về trời hưởng hạnh phúc bên Chúa, nên các thánh chỉ lo sống tốt để chết lành. Đó 
là thái độ khôn ngoan. 

Thánh Phao-lô sung sướng viết ”Đối với tôi, chết là được cuộc” (Phil 1, 21) “Tôi ao ước 
chết để được kết hợp với Chúa Kitô” (Phil 1, 23) 

Thánh I-nha-xi-ô, giám mục thành Ăng-chi-ô-ki-a (Antiokia) viết thư cho bổn đạo Rô-ma vài 
ngày trước lúc chịu tử đạo: “Bao giờ cha sẽ có hạnh phúc được các thú dữ phanh thây? Cha 
sẵn sàng tất cả, miễn là cha được hưởng Chúa Giêsu Kitô.” 
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Các bổn đạo đầu tiên gọi ngày chết là ngày sinh (Dies natalis): Chết là bắt đầu sống 
thật. 

Thánh Lu-y Gông-da-ga (Louis Gonzaga) tin cho mẹ biết mình sắp chết: “Mẹ hãy vui 
mừng với con vì cái tin hạnh phúc này.” 

Thánh Phanxicô khó khăn sắp chết. Ngài hát vang và mời tất cả các thầy hát theo. Thưa 
cha, một thầy thưa, gần chết thì không được hát, nhưng phải khóc! Cha không thể không 
hát được, khi nghĩ đến chút nữa cha sẽ được gặp Chúa. 

Khi nghe cha tuyên úy hỏi, chị Têrêxa trả lời: “Thưa Cha, con cần phải nhẫn nại để sống, 
còn đối với cái chết, con chỉ thấy lòng vui mừng! ” 

Mỗi khi nghe đồng hồ gõ một tiếng, chị Têrêxa A-vin-la (d’Avila) cảm thấy một nguồn vui: 
“Chúng ta lại được một giờ gần trời hơn! ” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, câu lời Chúa “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích 
gì”đã làm cho thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê từ giã giàu sang thế gian để tìm hạnh phúc trên 
trời. Xin Chúa giúp chúng con hiểu lời Chúa và sống lời Chúa cách khôn ngoan. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  187

Thứ Hai tuần 25 Thường niên 

Lc 8, 16-18: Dụ ngôn cái đèn 

 

Đặt đèn trên giá cao 

1. Lời Chúa: 

16 Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để 
những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển 
hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.  

18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không 
có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều. 

Thứ nhất, đèn phải chiếu sáng tối đa: 

Đèn đặt dưới giường thì ai mà thấy được. Chúng ta nên hành động cho người khác thấy 
nữa, không phải để khoe, không phải để tự phụ, nhưng để làm sáng danh Chúa và để đem 
người ta đến với Chúa. 

Thứ hai, có nên tổ chức hoành tráng các nghi lễ trong đạo?  

Chúng ta nên tổ chức hết sức hoành tráng để khắc ghi các mầu nhiệm vào trí óc dân 
Chúa như lễ Giáng sinh, Phục sinh... và để lương dân thấy vẻ trang nghiêm của đạo rồi 
tìm hiểu về Chúa. 

Thứ ba, phải truyền giáo bằng mọi khả năng có thể như Truyền hình, băng đĩa, sách báo, 
hội họp, internet... 

3. Bài học: Hãy tổ chức hoành tráng, nhưng không khoe khoang. 

4. Sống đạo: Đường Thánh giá vòng quanh thế giới 

Kỷ lục Ghi-nét (Guiness) năm 1996 ghi lại một chuyện đánh động mọi người: Anh Blét-xít 
(Arthur Blessit) người Hoa Kỳ, 55 tuổi đã ròng rã suốt 26 năm vác trên vai một cây Thập 
Giá bằng gỗ, dọc 3m60 và ngang 1m80, nặng 18 ký, đi bộ vòng quanh thế giới. Khi khởi 
hành tại Lót Ang-dê-lét (Los Angeles) vào năm 1969, anh đã ngỏ lời xin nhận cuộc hành 
trình của mình như là một cống hiến mang tính tôn giáo cho tất cả những ai đang khao 
khát sống yêu thương theo gương Đức Giê-su. 

Tính đến 1996, anh đã trải qua 26 mùa Giáng Sinh rong ruổi trên đường xa, cứ mỗi 4.800 cây 
số, anh lại phải thay một đôi giày. Dọc đường, tại Luân-Đôn (London) thủ đô nước Anh, anh 
đã kết hôn với chị Đơ-ni (Denis. Điều trớ trêu là không ít Nhà Thờ trên lộ trình của anh đã 
không muốn đón tiếp vì cho rằng anh là một người điên điên khùng khùng, hoặc có ý đồ khích 
động gì đấy! Tuy nhiên, anh đã có vinh dự được đồng hành với một số vị thủ lãnh tôn giáo như 
Đức Gio-an Phao-lô 2, Biu-ly Grem (Billy Graham)...Anh đã từng bị các loài như: voi, cá sấu, 
khỉ, rắn và cả con người tấn công. Anh thuật lại:  

Tôi đã đi qua các sa mạc, rừng rậm. Tôi đã băng ngang những nơi đang có chiến tranh 
hoặc bạo động. Tôi đã từng bị cảnh sát các nước bắt giam 21 lần vì những tội vớ vẩn như 
đi thơ thẩn, cản trở giao thông, hoặc bị tình nghi là có mưu đồ xúi bẩy bạo động...  

Tôi đã từng một lần phải đối mặt với một đội hành quyết năm 1978 tại nước Ni-ca-ra-goa. Hôm 
ấy, tôi đang cùng một người bạn đi dọc con lộ mang tên Pan A-me-ri-ca, còn người thông dịch 
của tôi thì theo sau trên một chiếc xe tải quá giang. Bỗng có 7 người đàn ông mang súng chặn 
đường và lôi tôi ra, cột vào một gốc cây. Họ bảo họ sắp xử bắn tôi. Tôi bảo họ rằng tôi không thể 
chết nếu không có một cuốn Thánh Kinh trên tay. Họ đồng ý mở trói để tôi đón chiếc xe tải sắp  
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đến và lấy cuốn Thánh Kinh. Thế rồi, tôi đã lấy được trong ba-lô cất trên xe đem tặng cho mỗi 
người một cuốn Thánh Kinh nhỏ. Họ có vẻ bối rối, và rồi họ đã đồng loạt hạ súng, tha cho tôi 
được ra đi bình an... 

Tính đến năm 1996, anh Arthur Blesitt đã đi được 50.140 cây số, qua 227 nước khác 
nhau. Anh cho biết: còn phải đến 50 nước nằm trên 7 lục địa lớn nhỏ... 

(Theo tạp chí Kiến thức ngày nay 1996) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con tôi luyện bề trong, tôi luyện tấm lòng thì mọi sự 
chúng con làm sẽ tốt đẹp. Xin giúp chúng con làm mọi sự vì Chúa thì Danh Chúa sẽ bừng 
sáng giữa thế gian.  Amen. 
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Thứ Ba tuần 25 Thường niên 

Lc 8, 19-21: Gia đình đích thực của Chúa Giê-su 

 

Tính độc lập của Chúa Giê-su 
1. Lời Chúa: 

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân 
chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang 
đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy."21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai 
nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su muốn sống độc lập: 
Ngài không chối bỏ gia đình ruột thịt. Ngài chỉ muốn nói, đã đến lúc Ngài cần được độc lập 
để thi hành sứ mệnh của Ngài. Và sứ mệnh của Ngài là rao giảng Nước Thiên Chúa. 
Thứ hai, điều tích cực của tính độc lập: 
Chúng ta cần trưởng thành tự quyết, không nên quá lệ thuộc người khác. 
Tuy nhiên, chúng ta coi chừng không nên độc lập quá, tự quyết quá vì dễ sinh ra kiêu 
căng, tự phụ. 
3. Bài học: Hãy biết lắng nghe, chọn lựa và quyết định. 
4. Sống đạo: Cựu siêu mẫu người Cô-lôm-bi-a ăn năn trở lại 
BOGOTA, Colômbia 25/05/2010  
Theo bản tin của Thông Tấn Xã Xi-En-Ây (CAN) cô A-ma-đa (Amada Rosa Pérez) là một 
trong những siêu người mẫu nổi tiếng nhất của Côlômbia. Thế rồi bỗng một hôm cách đây 
5 năm, cô chợt biến mất khỏi ánh mắt công chúng. Ngày hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp 
này lại bất ngờ xuất hiện trên trang nhất các báo và qua tin nóng hổi của truyền thanh 
truyền hình, không phải vì những chuyện về sắc đẹp mốt thời trang, nhưng cô siêu mẫu 
xinh đẹp lần này xuất hiện để... chia sẻ về câu chuyện ăn năn trở lại đạo của cô.  
Amada giải thích với tờ “Thời báo Côlômbia” (El Tiempo) rằng cô được chẩn đoán là đang 
mắc phải một căn bệnh khiến cô sẽ chỉ còn có 60% sức nghe ở bên tai trái. Tin buồn này 
khiến cho cô suy tư về lối sống của mình. "Tôi cảm thấy thất vọng, bất mãn, mất phương 
hướng, và sau đó buông trôi cho đời tôi chìm ngập trong những lạc thú chóng 
qua...Tôi đã luôn luôn đi tìm các câu trả  lời  và thế giới trần tục này chẳng cho tôi điều gì n
goài sự câm lặng! " 
Trước đây tôi luôn luôn sống trong vội vã, chịu đựng mọi căng thẳng quá mức và dễ dàng 
nổi giận. Người phụ nữ xinh đẹp một thời của Côlômbia tiếp tục kể lại; và bây giờ thì khác 
hẳn, vì tôi đã an vui sống trong thanh bình. Thế giới trần tục này không còn chi hấp dẫn và 
quyến rũ tôi được nữa. Tôi hân hoan hưởng thụ mỗi phút giây đời sống mà Thiên Chúa 
đã trao ban cho tôi... Bây giờ hàng ngày tôi tham dự Thánh Lễ, nguyện Kinh Mân Côi và 
xướng chuỗi kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót đúng 3 giờ chiều. Amada nói thêm: "Tôi 
năng xưng tội rước lễ.” Hiện nay, người mẫu Amada cho biết cô đang làm việc rất hăng 
say, không hề biết mệt mỏi cho... một Cộng Đoàn Tu Hội Đức Mẹ Maria tạiCôlômbia. 
(Dominic David Trần) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, mỗi người cần tự quyết cho tương lai của mình. Sự sáng suốt lựa chọn 
theo Chúa của người mẫu A-ma-đa có thể là bài học cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng 
con chọn Chúa và theo Chúa đến cùng. Amen. 
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Thứ Tư tuần 25 Thường niên 

Lc 9, 1-6: Chúa Giê-su sai tông đồ đi rao giảng 

 

Phản đối 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ 
mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và 
chữa lành bệnh nhân.3 Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao 
bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó 
và cũng từ đó mà ra đi.5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em 
hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin 
Mừng và chữa bệnh khắp nơi.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, tai hại do không chịu nghe: 

Theo nghiên cứu của một giáo sư, con người ta hư đi là vì không chịu nghe. 

Việt Nam chúng ta có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con 
hư.” 

Thứ hai, thái độ phản đối của người rao giảng: 

“Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý 
phản đối họ." (c 5) 

Thái độ mạnh nhiều khi đánh động con người, để họ suy nghĩ lại và ăn năn trở về. 

3. Bài học: Hãy cư xử mạnh nhẹ tùy lúc, tùy người và tùy việc. 

4. Sống đạo: Gói bánh Bít-qui 

Ngày nọ, Thánh Vinh Sơn Pa-lót-ti (Palotti) được mời về Rô-ma giúp một tội nhân cứng 
lòng đang lâm trọng bệnh nằm ở nhà thương. Trên đường đi, ngài ghé vào hiệu bánh mua 
1 gói bánh Biscuit. Người đi rước ngài đến giúp kẻ liệt đã cười thầm, cho rằng ông Cha 
này ưa ăn quà vặt! 

Vừa mới thoáng thấy bóng áo dòng xuất hiện ở đầu giường, bệnh nhân mở to miệng định 
lớn tiếng thóa mạ các linh mục, nhưng nhanh hơn bệnh nhân , Vinh Sơn đưa ngay 1 chiếc 
bánh sữa vào miệng anh ta. Bệnh nhân vội vàng nhai nuốt cho nhanh để có thể cất tiếng 
chửi rủa. Dầu vậy, thánh nhân đã không hề mất kiên nhẫn. Cứ mỗi lần bệnh nhân toan 
miệng chửi rủa thì ngài đã nhanh tay đút ngay 1 chiếc bánh vào miệng và động tác này 
được lập đi lập lại nhiều lần. Lợi dụng khoảng thinh lặng này, ngài đã rót vào tai bệnh 
nhân những lời ủi an, khích lệ và lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Và cuối cùng, 
ân sủng đã thắng. Tội nhân đã sám hối tội lỗi, lãnh nhận ơn giao hòa và ngay chiều hôm 
ấy, anh ta qua đời. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết, nếu mình có lòng thì chuyện gì cũng tốt, cách cư xử nào 
cũng đem lại lợi ích. Xin Chúa giúp chúng con tùy cơ ứng biến với mục đích đem lại lợi ích 
cho người khác. Amen. 
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Thứ Năm tuần 25 Thường niên 

Lc 9, 7-9: Vua Hê-rô-đê và Chúa Giê-su 

 

Vua Hê-rô-đê và ông Gia-kêu 

1. Lời Chúa: 

7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có 
kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy."8 Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! " 
Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: 
"Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những 
chuyện như thế? " Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, vua Hê-rô-đê muốn gặp Chúa Giê-su: 

Ước muốn nầy chỉ xuất phát từ tính tò mò, hiếu kỳ chứ không do thiện chí, thành tâm. Trái 
lại, ông Gia-kêu “tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được vì dân 
chúng quá đông mà ông ta lại lùn” (Lc 19, 3). 

Thứ hai, vua Hê-rô-đê không biết tận dụng cơ hội: 

Vua Hê-rô-đê đã gặp Chúa Giê-su trong cuộc tử nạn với tư cách là bị cáo (Lc 23, 8) 
nhưng nhà vua không nhận ra Ngài. Cơ hội gần kề nhưng nhà vua không tận dụng được 
cơ hội. Trái lại, “ông Gia-kêu liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa 
Giê-su vì Ngài sắp đi qua đó” (Lc 19, 4). Ông Gia-kêu quyết tâm gặp Chúa Giê-su nên đã 
tận dụng cơ hội và đã toại nguyện. 

3. Bài học: Hãy quyết tâm, chúng ta sẽ đạt mục đích. 

4. Sống đạo: Học đạo 

Những người muốn học đạo, cha chia ra từng lớp độ 20 hoặc 30 người, khi đông thì 40 
hoặc 50. Thời gian học chia làm tám ngày, mỗi ngày mỗi buổi, thời giờ tuỳ theo sự thuận 
tiện của mỗi người. Số người đến học đạo rất đông, hết lớp này đến lớp khác, thành ra 
mỗi ngày các cha phải giảng đến 4 hoặc 5 lần, có khi đến 6 lần. Tuy vất vả khó nhọc, 
nhưng kết quả rất mỹ mãn. Mỗi tuần, hai lần các cha làm phép rửa cho những người đã 
học đạo đầy đủ, mỗi lần ít nhất là 20, nhiều khi đến 40 hay hơn. Đến cuối năm 1627, hai 
cha rửa tội được 1.200 người, năm 1628 rửa tội 2.000 và năm 1629 rửa tội hơn 3.500 
người.  

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết, khi quyết tâm thì coi như đã thành công được một nửa. 
Qua câu chuyện trên đây, giáo dân quyết tâm học đạo, các cha quyết tâm dạy đạo và kết 
quả thật mỹ mãn. Xin Chúa giúp chúng con quyết tâm làm việc tốt và chúng con sẽ gặt hái 
được nhiều việc tốt. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 25 Thường niên 

Lc 9, 18-22: Phê-rô tuyên xưng đức tin. 

 

Đau khổ khó hiểu 

1. Lời Chúa: 

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người 
hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-
an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ 
thời xưa đã sống lại."20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô 
thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông 
không được nói điều ấy với ai. 

22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh 
sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, vấn đề đau khổ đi ngược với suy nghĩ thông thường của con người: 

Dân chúng nghĩ rằng Chúa cứu thế sẽ cứu họ bằng con đường cách mạng chính trị, bằng 
vũ lực và nhờ đó, họ được tự do, độc lập. 

Các môn đệ vẫn ước muốn được ngồi bên tả, bên hữu Ngài. 

Thứ hai, vấn đề đau khổ khiến người ta khó chấp nhận Chúa Giê-su: 

Cac môn đệ không thích nghe Chúa Giê-su nói về đau khổ. Trong vô thức, các ngài không 
muốn chịu đau khổ. 

Tuy nhiên, đau khổ chịu thì đắng, nhưng đem lại nhiều niềm vui. Qua đau khổ, chúng ta tiến 
đến vinh quang.  

3. Bài học: Hãy hiểu giá trị đau khổ để dám chịu đau khổ. 

4. Sống đạo: Đau khổ cho người yêu Chúa 

Một lần, Chúa phán với thánh Tê-rê-xa Cả lời này: “Hỡi con, con hãy tin nhận rằng: ai 
được Cha Ta yêu hơn cả, thì người ấy sẽ gặp nhiều Thánh giá nặng nề hơn cả.’’ Để minh 
chứng lời ấy, Thánh Têrêsa Cả, trên đường tu sửa Dòng Kín, thường phải nay đây mai 
đó. Một hôm, vào buổi chiều mùa đông, Bà lạc vào một khu rừng. Sau nhiều giờ phiêu 
lưu, bà đã tìm ra được tu viện bà có ý đi thăm. Bà giật chuông nhưng không ai ra mở cửa. 
Bà giật, giật mạnh, không may trượt ngã làm gẫy chân. Lúc ấy, một nữ tu mới ra mở cửa. 
Bà than thở cùng Chúa: “Lạy Chúa, Chúa làm gì vậy? Con sẽ bị giam ở đây, không có y sĩ 
chăm nom, mọi công việc của con sẽ bị chậm trễ.’’ Chúa đáp: “Đó là cách Cha xử với 
những linh hồn Cha yêu.’’ Bà liền đáp: “Chính vì vậy, mà Chúa ít bạn hữu trên mặt đất.’’ 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, khi nói đến đau khổ, người ta thường nghĩ mình là người đau khổ nhất, 
vì tự trong lòng, họ không muốn chịu đau khổ. Xin giúp chúng con hiểu giá trị của đau khổ 
là đường đưa đến vinh quang, đưa đến ơn cứu độ, để chúng con dám chấp nhận đau khổ. 
Amen. 
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Lc 9, 43- 45: Chúa Giê-su loan báo cuộc thương khó lần thứ hai 

 

Đau khổ khó nuốt 

1. Lời Chúa: 

43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa.44 "Phần anh em, hãy 
lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời."45 Nhưng 
các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra 
ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, đau khổ là điều khó nuốt: 

Vì không muốn hy sinh nuôi con nên mẹ giết con ngay từ thai nhi. 

Vì không muốn thấy người thân đau khổ nên chấp nhận làm chết êm dịu, còn gọi là an tử. 

Vì không dám đương đầu với đau khổ nên người ta tìm quên trong men rượu, ma túy 
hoặc tự tử. 

Thứ hai, đương đầu với đau khổ: 

Chúa Giê-su dạy chúng ta chấp nhận đau khổ với tình yêu, vì với tình yêu, mọi đau khổ sẽ 
trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta hãy noi gương các thánh tử đạo. 

Chúa Giê-su dạy chúng ta chấp nhận đau khổ vì đau khổ đem lại ơn cứu rỗi, đem lại niềm 
vui... và đem lại thành công trong học tập, nghiên cứu. 

3. Bài học: Đừng nản lòng trước đau khổ. 

4. Sống đạo: Ca sĩ tự tử 

Tiền tài danh vọng không làm cho con người hạnh phúc... Đó là điều mà người ta thường 
nói khi bàn về cái chết của cô đào Me-ri-lin Mong-ru (Marilyn Monroe) cách đây hơn hai 
chục năm... Nay, người ta cũng lặp lại điều đó với nữ danh ca Đa-li-đa (Dalida) người 
Pháp gốc Ai Cập... Dalida đã tự vận vào hôm 3/5/1987 tại nhà riêng của cô ở Mong-mác 
(Montmartre) Paris, lúc cô được 54 tuổi. 

Sinh năm 1933 tại Lơ Ke (Le Caire) với tên thật là Giô-lăng-đê Di-li-ốt-ti (Yolande Gigliotti) 
Dalida đã trở nên một ca sĩ nổi tiếng và được hâm mộ trên khắp thế giới, kể cả ở Việt 
Nam, nhờ giọng ca đầy truyền cảm của cô. Những người thuộc thế hệ 50 và 60 không thể 
quên những bài Băm-bi-nô (Bambino,Gigi Pamorose)...do cô trình diễn. Danh vọng đã 
không đủ để thỏa mãn cô. Ngày 27/2/1967 cô đã thử một lần tự tử, rồi được cứu sống. 

Tự tử cũng là một thể hiện nỗi khao khát khốn cùng trong lòng người: đó là khao khát 
hạnh phúc. Khi cuộc đời này không còn là một đáp trả cho nỗi khao khát ấy, nhiều người 
đã tự mình tìm đến cái chết như một giải thoát. 

Người có niềm tin sẽ bình an hơn, hạnh phúc hơn vì có Chúa là niềm an ủi trong đau khổ. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, đau khổ thì nơi nào cũng có. Xin giúp chúng con chấp nhận đau khổ để 
đền tội mình, để vươn lên trên đường nhân đức. Amen. 
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TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 26, NĂM A 

Mt 21, 28-32: Dụ ngôn hai người con 

 

Người con thứ hai 

1. Lời Chúa: 

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này 
con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, 
nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa 
ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi. 

31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? " Họ trả lời: "Người thứ 
nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái 
điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính 
cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm 
lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người con thứ hai chỉ hạng người nào? 

Đại diện cho người con thứ hai là các thượng tế và kỳ lão. Họ là những người lãnh đạo 
tôn giáo nhưng không sống đúng lời Chúa. 

Đó là những người nghe nhưng không thực hành. 

Thứ hai, điều kiện để vào Nước Trời: 

Địa vị, chức tước không là điều kiện để vào Nước Trời.  

Điều kiện cần thiết là sống tốt lời Chúa. 

3. Bài học: Hãy sống tốt mỗi ngày. 

4. Sống đạo: Các Thầy giảng ngày xưa 

Ngày cuối cùng trước khi từ biệt, trong thánh lễ, sau khi chịu lễ, ba thầy: Phan-xi-cô, An-
rê, I-nha-xu (Andrê, và Inhaxu) khấn trước mặt cả cộng đồng giáo dân ba điều khấn:  

Một, sẽ không kết bạn cho đến khi có thừa sai khác đến thay thế.  

Hai, sẽ để làm của chung tất cả những của giáo dân cúng để trợ cấp cho các thầy.  

Ba, sẽ vâng lời thầy Bề trên do các cha đặt.  

Nghi lễ rất cảm động; nhiều người chảy nước mắt. Thầy Phanxicô được đặt làm Bề trên 
các thầy. Lòng tôn kính của giáo dân đối với các thầy từ đó càng tăng lên.  

Để trách nhiệm trông coi giáo đoàn lại cho các thầy, các cha lên đường giữa những tiếng 
khóc thảm thiết của giáo dân. Tin tưởng ở lòng trung thành giữ đạo của giáo dân, tuy mới 
được ơn trở lại có ít năm, mà thời gian vắng mặt 8 tháng vừa qua là một bằng chứng, các 
cha đem theo một lá thư của giáo đoàn gửi cha Bề trên cả dòng Tên, nguyện kiên quyết 
giữ vững đức tin đã được lĩnh nhận.  

Để thưởng công, các thầy không yêu cầu gì hơn là được hiến dâng trọn đời cho Chúa. 
Trước khi cha Đắc Lộ ra đi, các thầy đã khấn hứa trước mặt cộng đồng sẽ không kết bạn, 
để của chung và vâng lời thầy bề trên trong suốt thời gian vắng mặt các thừa sai. Lúc này  

 



 
 

 195đã có các vị khác đến thay thế, các thầy mong muốn được khấn hứa vĩnh viễn 3 
lời tu thệ đó. Các cha rất vui lòng ưng nhận yêu cầu của các thầy.  

Theo cha Ma-ri-ni thì vào năm 1663, số các thầy giảng Đàng Ngoài chừng trên 70 thầy. 
Chia làm ba bậc : các thầy đang tập sự gọi là các “chú”, các thầy đã đi hoạt động ở các họ 
nhưng chưa khấn trọn đời, gọi là các “văn”, và các thầy đã khấn trọn đời, lúc đó mới được 
chính thức gọi là các “thầy”. Số các thầy khấn trọn đời, sau thời kỳ cha Đắc Lộ là ba thầy. 
Năm 1635 được 7 thầy, và sau này được 10 thầy. 

Về bậc các “chú”, thì chỉ có thời kỳ mới thành lập, các cha nhận cả những người đã đứng 
tuổi mới trở lại, mà muốn gia nhập vào tổ chức. Còn sau này, khi đã thành lập Nhà Đức 
Chúa Trời ở nhiều nơi, thì các cha bắt đầu tuyển chọn trong gia đình tự ý dâng con cho 
các cha.  

Sau một thời kỳ thử thách làm các “cậu”, các thiếu niên này được gọi là các “chú”. 
Thường phải học hỏi về đạo lý và chữ nghĩa một thời gian khá lâu, đồng thời đã tới một 
hạng tuổi nào đó. Từ đấy, phải giữ phép nghiêm ngặt Nhà Đức Chúa Trời. Ăn thì ăn 
chung với nhau ; quần áo mặc là chiếc áo khâu dài tới đầu gối với chiếc quần rộng dài. 
Thường mỗi năm, vào dịp tháng tám là thời kỳ phát quần áo mới. Ra ngoài thì bao giờ 
cũng phải đi hai người, để người này giữ gìn cho người kia. 

Sau một thời gian khá lâu hơn nữa, theo học đạo lý và chữ nghĩa cũng như đã qua nhiều 
thử thách trong hoạt động, các “chú” được lên bậc các “văn”. Lúc bấy giờ thường đã đứng 
tuổi và đã có nhiều kinh nghiệm truyền giáo. Cuối cùng là bậc các “thầy”, thì chỉ có một số 
ít người được chọn. Phải là những người có nhân đức đặc biệt, thông thạo đạo lý cũng 
như văn chương chữ nghĩa, coi họ đạo đã lâu năm, khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm. 
Thường là đã có tuổi, đáng bậc đàn anh trong tổ chức Nhà Đức Chúa Trời. 

Các thầy khấn ba nhân đức : khó khăn, trinh khiết, vâng lời đối với Bề Trên là các cha 
trong xứ. Đặc ân của các thầy trong đời sống cộng đồng là được ngồi ăn bàn riêng và 
được miễn những công việc chân tay để có giờ học hỏi, soạn bài dạy học cho các cậu, 
các chú và các văn. Dưới quyền coi sóc và huấn luyện của một “thầy”, các văn, các chú, 
và các cậu, nếu không phải thời kỳ hoạt động trong các họ đạo, thường ở một căn nhà 
riêng biệt với các thừa sai, và gọi là “nhà các Thầy”. Tất cả sống một đời sống cộng đồng, 
nghiêm ngặt và khắc khổ. Dậy từ sáng sớm tinh sương lúc gà gáy. Sau giờ kinh sớm mai, 
các thầy nguyện ngắm nửa giờ, bắt đầu bằng nghe một đoạn sách nguyện ngắm rồi ngồi 
yên suy niệm. Công việc này các thầy làm ở nhà hội chung. Sau nếu có linh mục thì các 
thầy ra nhà thờ dự lễ. Sau lễ, đọc kinh cầu Đức Bà và nghe sách truyện các Thánh về vị 
Thánh kính hôm đó. 

Buổi sáng thường các thầy lo giảng dạy cho người tân tòng, hoặc giúp cho giáo dân dọn 
mình xưng tội, nếu gặp thời kỳ các cha đến “làm phúc”. Sau cơm trưa thì được chơi giải 
trí một giờ. Buổi chiều hoặc ở nhà học hành, hoặc đi thăm giáo dân trong vùng, những 
người ốm yếu hay những người khô khan cần khuyên trở lại. Chiều tối, sau cơm tối, có 
đọc sách thiêng liêng, xét mình chừng 15 phút và đọc kinh tối.  

(Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, trong đoạn lời Chúa hôm nay, Ngài không tán đồng thái độ nói một đàng 
làm một nẻo của các vị hữu trách. Xin cho mọi người biết noi gương các Thầy giảng là 
những người luôn cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Amen. 

 

 

 

 

 

         
 



 

196
 

CHÚA NHẬT TUẦN 26, NĂM B 

Mc 9, 37-42.44.46-47: Làm gương xấu 

Tránh dịp tội 
1. Lời Chúa: 

37 Hôm sau, khi Đức Giê-su và ba môn đệ ở trên núi xuống, có đám đông dân chúng tới 
đón Người.38 Bỗng có một người đàn ông từ trong đám đông kêu lên rằng: "Thưa Thầy, tôi 
xin Thầy đoái nhìn đứa con trai tôi, vì tôi chỉ có một mình cháu.39 Thế mà quỷ nhập vào 
cháu, khiến cháu bỗng dưng la lên, vật mình vật mẩy, sùi cả bọt mép, và khó lắm nó mới 
chịu rời cháu, bỏ cháu lại đó mệt nhừ.40 Tôi có xin các môn đệ Thầy trừ tên quỷ đó, nhưng 
các ông trừ không được."41 Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian 
tà! Tôi phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ông đem 
cháu lại đây! "42 Đứa trẻ đang tiến lại, thì quỷ vật nó xuống và lay nó thật mạnh. Đức Giê-
su quát mắng tên quỷ ô uế, chữa đứa trẻ, và trao lại cho cha nó.43 Mọi người đều kinh 
ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. 
42 Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá 
lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt 
nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, 
phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà 
cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 
[ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước 
Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết 
và lửa không hề tắt.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, ý nghĩa của lời Chúa như chặt tay (c 43) chặt chân (c 46) móc mắt (c 47): 
Chúng ta không được hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa bóng, nên không được phép 
chặt tay, chặt chân, móc mắt... 
Thứ hai, ý nghĩa lời Chúa dạy:  
Có 2 điều giúp chúng ta hiểu lời Chúa. 
Một, Chúa dạy là không bao giờ được làm cớ cho người khác phạm tội. Ví dụ con gái ăn 
mặc không kín đáo... là tạo dịp tội cho người khác. 
Hai, Chúa dạy phải triệt để tránh dịp tội vì xác thịt yếu đuối... 
3. Bài học: Hãy tránh dịp tội với bất cứ giá nào. 
4. Sống đạo: Vua Đa-vít phạm tội 

2 Vào một buổi chiều, vua Đa-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng 
đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời.3 
Vua Đa-vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: "Đó chính là bà Bát Se-
va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết."4 Vua Đa-vít sai lính biệt phái đến đón 
nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. 
Rồi nàng trở về nhà.5 Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đa-
vít rằng: "Tôi có thai." 
26 Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng.27 Khi 
tang lễ đã qua, vua Đa-vít sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và 
sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Đa-vít không đẹp lòng ĐỨC CHÚA. 
(2Sm 11, 2-5.26-27) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, trong câu chuyện trên đây, vua Đa-vít, vì nhìn người đàn bà, mà phạm 
tội ngoại tình và tội giết chồng người ta. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ gìn ngũ quan 
và luôn tránh dịp tội để khỏi phạm tội mất lòng Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 26, NĂM C 

Lc 16, 19-31: Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-gia-rô nghèo khó 

 

Đời nầy và đời sau 

1. Lời Chúa: 

19 Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại 
có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà 
giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm 
mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên 
thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 
23 Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở 
tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ 
Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ 
trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: Con ơi, 
hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời 
chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu 
khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên 
này muốn qua bên các con cũng  không  được, mà  bên đó có qua bên  chúng ta đây cũng
không được.  

27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha 
con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại 
cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn 
Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không 
chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám 
hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người 
chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, đời nầy và đời sau: 

Đời nầy, người nhà giàu sung sướng (c 19) nhưng đời sau phải đau khổ: ”Dưới âm phủ, 
đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên...” (c 23). 

Đời nầy, La-gia-rô nghèo khó đau khổ (c 20) nhưng đời sau, ông được sung sướng: ”Thế 
rồi người nghèo nầy chết và được thiên thần đem vào lòng ông Ap-ra-ham” (c 22). 

Thứ hai, ý nghĩa dụ ngôn: 

Có 2 điều giúp chúng ta hiểu lời Chúa. 

Một, tiền tài có thể là mối nguy hiểm lớn vì nó làm chúng ta có thể mất linh hồn, như 
trường hợp ông nhà giàu.  

Hai, Chúa dạy chúng ta luôn trông cậy nơi Chúa, luôn sống tốt, sống có ích cho phần linh 
hồn. 

3. Bài học: Hãy luôn nghĩ đến đời sau để sống tốt đời nầy. 

4. Sống đạo: Sa hỏa ngục 

Trong sách “Thánh Mẫu Phương danh Kim thư”, Thánh An-phong-sô thuật truyện sau này:  
Vào khoảng năm 1604, tại một tỉnh thuộc miền Phờ-lăng (Flandre) nước Pháp, có hai 
chàng thanh niên trẻ tuổi tên là Ri-sa (Richard) và Rơ-nê (René) cùng lưu học. Nhưng cả  
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hai chẳng lo học tập, chỉ mải vùi đầu trong cuộc truy hoan...  
Một đêm, hai người hẹn nhau tới vui đùa trong một xóm thanh lâu, mãi tới khuya Richard 
bỏ ra về, René vẫn còn mãi vui ở lại.  
Về đến nhà, thay quần áo ngủ xong, Richard chợt nhớ lại, ngày hôm ấy chưa đọc ba kinh 
Kính mừng dâng Đức Mẹ như đã quen. Người mỏi mệt, mắt díp lại vì buồn ngủ, nhưng 
chàng cũng cố đọc cho xong mấy kinh Kính mừng thường lệ, vừa đọc vừa ngủ gật, cố đọc
cho chóng xong rồi ngả lưng.  
Vừa mới chợp mắt, chàng bỗng thấy có tiếng đập cửa, và liền khi ấy cánh cửa phòng tuy 
vẫn đóng, Richard kinh hãi thấy một người mặt mày hốc hác, thân hình tiều tụy, sừng 
sững đứng đối diện với chàng về phía cuối giường. Chàng thất đảm kêu lên: 

“Ngươi là ai?” 

Người kia đáp:  

“Kìa anh, anh không nhận ra tôi à?” 

Nghe tiếng nói, Richard nhận ra được tiếng René, bạn chàng. Chàng hỏi: 

“Nhưng trông sao anh kinh hãi thế? Anh làm sao mà ra nông nỗi này?” 

Người bạn rền rĩ nói: “Khốn nạn thân tôi!.. Anh ôi, tôi bị đày... ” 

Richard ngắt lời: “Nhưng vì cớ gì? ” 

“Để tôi kể cho anh nghe. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi căn nhà khốn nạn, mà chúng ta 
vừa vui chơi khi nãy, tôi liền bị một thằng quỷ bóp chặt lấy cổ, làm tôi tắt hơi. Xác tôi nằm 
ngang giữa phố vắng, hồn tôi bị dẫn đưa xuống hỏa ngục.  
Về phần anh, anh ơi, giá không có mấy kinh Kính mừng hằng ngày anh dâng kính Đức 
Mẹ, thì có lẽ anh cũng đã cùng chung một số phận như tôi rồi, Đức Mẹ đã thương anh 
lắm. Ngài có ý dùng  miệng tôi để bảo cho anh biết liệu  sớm  ăn năn hối cải, mà lo tu tỉnh,
kẻo chậm mất.”  
Vừa nói, người bạn khốn khổ kia vừa mở rộng tà áo cho Richard trông thấy những ngọn 
lửa bùng bùng đương thiêu đốt, những nanh dữ tợn đương cấu xé anh. Đoạn anh lặng lẽ 
nhìn Richard, rồi biến mất.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, khi nhìn Chúa đóng đinh trên thánh giá, chúng con biết hỏa ngục là điều 
rất ghê gớm. Vì thương chúng con, không muốn chúng con sa hỏa ngục nên Chúa chấp 
nhận chết đau thương. Xin giúp chúng con hiểu tình Chúa, hiểu đau khổ hỏa ngục để biết 
sống tốt đời nầy và mong hưởng hạnh phúc thiên đàng. Amen. 
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Thứ Hai tuần 26 Thường niên 

Lc 9, 46-50: Ai là người lớn nhất. 

 

Người lớn nhất 
1. Lời Chúa: 
46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết 
điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với 
các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón 
Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì 
kẻ ấy là người lớn nhất."  
49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ 
quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo 
Thầy."50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại 
chúng ta là ủng hộ chúng ta! " 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, ai là người lớn nhất: 
Theo người đời, đó là người có chức vị và phải được phục vụ. 
Theo lời Chúa, đó là trẻ nhỏ: “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy 
là người lớn nhất." (c 47). Trẻ nhỏ lớn, vì chúng là hình ảnh trung thực của Chúa. 
Thứ hai, điều kiện để phục vụ tốt là thấy Chúa trong mỗi người; 
Khi chúng ta xác tín điều đó thì nhìn ai, chúng ta cũng thấy đó là hình ảnh Chúa và chúng 
ta sẽ phục họ như phục vụ chính Chúa. 
3. Bài học: Hãy nhìn thấy Chúa trong mỗi con người để phục vụ tốt. 
4. Sống đạo: Sống cho người nghèo 
Tiến sĩ Mác-xen-lô Căng-đi-a(Marcello Candia) là một người Ý đã dùng tất cả tài sản để 
xây một nhà thương dành cho người nghèo ngay giữa khu rừng già A-ma-dôn (Amazone) 
của đất nước Bra-din (Brasil). Hơn thế nữa, ông cũng tình nguyện ở lại đó và làm việc bên 
cạnh những người nghèo mà ông hết sức yêu quý. Ông tâm sự: 
"Khi còn học trung học, tôi được cùng một nhóm trưởng sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của 
một cha Dòng Phan-xi-cô. Chúng tôi thường đi thăm các gia đình nghèo tại ngoại ô thành 
phố Mi-la-nô.  
Rồi một hôm, một tu sĩ già trong Dòng đã nhờ tôi phân phát thức ăn cho những người 
thiếu đói đang tìm đến tu viện. Tôi chú ý thấy trong căn phòng có treo một tấm hình cha 
Đa-ni-en-lê Xa-ma-ra-tê (Daniele Samarate) một vị thừa sai của Dòng Phan-xi-cô đã chết 
vì bệnh cùi sau một thời gian phục vụ các thổ dân ở Brasil.. 
Trong suốt buổi phân phát thức ăn, hình ảnh ấy cứ luôn hiển hiện trước mắt tôi nơi những 
con người nghèo khốn khổ. Kể từ lần ấy, ước muốn được phục vụ những người phong cùi 
đã nảy sinh trong tôi..." 
Sau khi tốt nghiệp Đại Học, Marcello đã tình nguyện đi làm việc không công tại nhiều quốc gia 
nghèo trên thế giới. Sau một chuyến ghé thăm một vùng dân cư nghèo nàn lạc hậu ở Ba Tây, 
Marcello đã trở về và quyết định bán hết gia sản thừa kế và chuyển sang Ba Tây học lấy bằng 
tiến sĩ y khoa. Ông đã xây cất một bệnh viện với 120 giường, được trang bị đầy đủ các dụng 
cụ để phục vụ riêng cho người nghèo. 
(Trích tập "Như Lòng Chúa khoan dung" của Anthony de Mello) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã giáng sinh làm người và sống giữa người nghèo để nâng cao 
thân phận người nghèo. Xin giúp chúng con luôn nhớ đến người nghèo và sẵn sàng phục 
vụ, chia xẻ và an ủi họ. Amen. 
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Thứ Ba tuần 26 Thường niên 

Lc 9, 51-56: Chúa Giê-su cương quyết lên Giê-ru-sa-lem 

 

Nổi nóng 
1. Lời Chúa: 
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 
Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị 
cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-
ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa 
Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 
Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, nổi nóng đồng nghĩa với tự ái, với kiêu ngạo: 
Gia-cô-bê và Gio-an nổi nóng vì bị chạm tự ái. Hai ông cho rằng dân Sa-ma-ri đê tiện lại 
dám khinh thường Thầy chí thánh của mình. 
Người nổi nóng là người nhiệt thành, hăng hái. Nhiệt thành thì tốt, nhưng nổi nóng thì 
không tốt. 
Thứ hai, thái độ của Chúa Giê-su: 
“Đức Giê-su quở trách các ông” (c 55): Ý nói Ngài không đồng ý với thái độ đòi đốt làng 
người ta. 
“Rồi Thầy trò đi sang làng khác” (c 56): Sự việc đó nói lên tính kiên nhẫn và hiếu hòa của 
Chúa Giê-su. 
3. Bài học: Đừng nổi nóng, hãy kiên nhẫn và hiếu hòa. 
4. Sống đạo: Hãy nhân từ 
Ông Chín Kiểu năm nay đã ngót nghoét 70. Ông mở quán nước ngay trước giáo điểm. Cứ 
sau mỗi giờ dạy học, mình lại đến đây nói chuyện dông dài với ông. Tuy là chuyện dông 
dài nhưng lại xoáy vòng trôn ốc. Hôm nay, đường trôn ốc đã kết thúc, mình đi thẳng vào 
vấn đề.  
Nghe nói ông Chín có đạo phải không?  
Ừa, hồi nhỏ tôi theo đạo Chúa như cha. Nhưng tôi bỏ xưng tội mấy chục năm nay rồi.  
Vậy thì Chúa nhật tới này tôi mời ông Chín đi lễ nghe.  
Câu nói của mình như một tiếng sét làm rung chuyển  trời đất. Ông Chín khóc hụ lên. Hai 
dòng lệ chảy xối xả. Hai môi giật giật như người động kinh. Mình hoảng sợ ngồi chết trân. 
Năm phút sau, ông Chín lấy lại bình tĩnh và kể chuyện:  
“Cha tôi đạo dòng, bỏ Hoà Thành xuống Cái Keo làm ăn. Con cái sinh ra đều lấy vợ chồng 
ngoại. Cha sở Hoà Thành phạt cha tôi không cho xưng tội rước lễ. Đến khi già yếu, biết 
mình không còn sống được bao lâu nữa, ổng chèo xuồng 30 cây số từ đây lên tới Hoà 
Thành chầu chực suốt tuần thánh, năn nỉ xin xưng tội rước lễ mà không được. Ổng đành 
chèo xuồng trở về. Ổng buồn rồi ổng chết. Cha tôi chết không được chôn trong đất thánh”.  
Nói đến đây ông lại khóc hụ lên một lần nữa. Ông mếu máo nói với giọng hằn học:  
“Cha tôi có làm điều gì thất đức đâu mà Hội thánh đang tâm đày đọa ổng đến độ già rồi 
mà vẫn còn bị xua đuổi, chết rồi mà vẫn còn ghét bỏ.”  
Bầu khó ngộp thở. Mình cáo từ ra về, lòng buồn man mác.  

(Lm. Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài luôn nhân từ và muốn chúng con sống nhân từ. Chúng con biết 
nhân từ đem lại bầu khí đầm ấm, vui tươi.. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống nhân từ. 
Amen. 
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Thứ Tư tuần 26 Thường niên 

Lc 9, 57-62: Quyết tâm đi theo Chúa Giê-su 

 

Dứt khoát chọn Chúa (2) 

1. Lời Chúa: 

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 
xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người 
không có chỗ tựa đầu." 
59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin 
cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết 
của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." 61 Một người khác nữa lại nói: 
"Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-
su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước 
Thiên Chúa." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, chuyện xưa trong sách các vua (1 V 19,19-21): 

Tiên tri Ê-li-a kêu gọi Ê-li-sa. Ông này xin phép về từ giả cha già và tiên tri Ê-li-a đã cho 
phép. Nhưng trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giê-su không cho phép về từ giả gia 
đình. Đó là điều khó hiểu mà chúng ta cần suy nghĩ. 

Thứ hai, ý nghĩa của sự khước từ: 

Có 3 ý nghĩa giúp hiểu vấn đề. 

Một, “Ngoái lại đàng sau” là thái độ hai lòng, chưa dứt khoát. 

Hai, ai đã theo Chúa thì phải can đảm dứt khoát với quá khứ. 

Ba, người môn đệ đích thực luôn nhắm phía trước mà đi. 

3. Bài học: Hãy dứt khoát trong quyết định theo Chúa. 

4. Sống đạo: Thánh Hồ đình Huy quyết tâm không giả vờ 

Thánh Mi-ca-e Hồ đình Hy (1808-1857) quê ở Nhu Lâm, Thừa Thiên, là một giáo dân đạo 
đức, bác ái, một vị quan thanh liêm, chính trực được thăng đến hàng tam phẩm, trông coi 
mọi việc trong đền vua. 

Cuối năm 1856, một số quan triều bị ngài ngăn chặn trong những việc làm bất chính đã tố 
cáo ngài với vua Tự Đức. Ngài đã bị bắt với một lý do duy nhất : theo đạo Gia-tô, trái lệnh 
triều đình. Trong chốn ngục tù, ngài bị hành hạ tra tấn quá sức, khiến nhiều vị quan đồng 
nghiệp vốn đã quý mến đức độ của ngài phải cảm thương khuyên ngài giả vờ chối đạo để 
được tha, rồi sau đó lại tiếp tục sống đạo... 

Hồ đình Hy cương quyết không giả vờ. Ngày 22-5-1857, ngài đã đổ máu đào chết vì đạo 
Chúa tại An Hòa, Huế. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, thánh Mi-ca-e Hồ đình Hy quyết tâm không bỏ đạo Chúa dù bị thiệt hại 
vật chất và dù phải chết. Đó là tấm gương dứt khoát trong quyết định. Xin Chúa soi sáng 
để mọi quyết định của chúng con mang tính dứt khoát và tích cực. Amen. 
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Thứ Năm tuần 26 Thường niên 

Lc 10, 1-12: Chúa Giê-su sai 72 môn đệ đi truyền giáo. 

 

Thợ đáng được trả công 
1. Lời Chúa: 

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, 
vào tất cả các thành,các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này 
Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 
Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! 
"6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không 
thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em 
dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.  

8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh 
em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần 
các ông."10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng 
trường mà nói:11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả 
lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần."12 Thầy nói 
cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó." 

2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, tiền công cho người làm việc Chúa:  
“Được cho không thì phải cho không.” Đó là lệnh truyền của Chúa Giê-su. Vậy, có nên trả tiền 
công cho người làm việc Chúa? Trước hết, Giáo Hội khuyên họ nên tình nguyện phục vụ. Nhưng 
nếu cần thì phải có mức lương hợp lý. 
Thứ hai, vấn đề bỗng lễ: 
Bỗng lễ là thứ tiền tối thiểu giúp sinh sống, nhưng xét ra là không đủ vì mỗi ngày linh mục chỉ 
được nhận một bỗng lễ, dù dâng nhiều thánh lễ với nhiều ý lễ. 
Thánh lễ là vô giá nên không thể tính bằng tiền. 
Bỗng lễ là một thứ chia sẻ nên không tính hơn thiệt, nhiều ít. Đó không phải là tiền công. 

3. Bài học: Hãy phục vụ không tính toán. 

4. Sống đạo: Xin tiền 
Mình chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai và mình cũng chỉ nhận tiền giúp đỡ từ tay những người 
thân nhất. Giờ này mình lại quyết tâm đi ăn xin, ăn xin cho giáo điểm. Ăn xin là nhục, nhưng để 
anh chị em trong giáo điểm sống cực quá, mình còn thấy nhục hơn. “Thức ăn kém quá, gạo xấu 
nuốt không trôi.” 
Bỗng trong đầu mình lóe lên một hào quang. Đó là lời tâm sự của Đức Phao-lô VI trong một lá thư 
truyền giáo mà mình còn nhớ gần như nguyên văn:  
“Hàng Giám mục chúng tôi không xấu hổ khi phải ngửa tay xin anh chị em giúp đỡ cho công việc 
truyền giáo. Chúa Giêsu, Thầy của chúng ta đã từng mượn cái thuyền của Xi-mong để ngồi giảng, 
mượn con lừa ở Bét-pha-giê để vào Giê-ru-sa-lem, mượn căn nhà của bà Maria để làm phòng tiệc 
ly. Và cuối cùng, Ngài đã được an táng trong ngôi mộ của một người bạn.” 
Đang như con gà bị cắt tiết, mình giãy giụa rồi đứng vùng lên một cách hiên ngang. Mình sẽ chìa 
tay xin bất cứ ai và bất cứ nơi nào, không hề xấu hổ, không hề tủi nhục. Truyền giáo là bổn phận 
của mọi người. Giúp đỡ vật chất cho người truyền giáo cũng là bổn phận của mọi người. Mình sẽ 
làm người hành khất, người hành khất hiên ngang tạo thời cơ thuận lợi để mọi người tham gia vào 
công tác truyền giáo. Người xin và người cho đều là thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. (Lm. Ngô 
phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo) 

5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Ngài nói “Vì làm thợ thì đáng được trả công” (Lc 10, 7). Xin Chúa giúp những 
người làm việc Chúa đừng quá sòng phẳng trong phục vụ, nhưng hãy phục vụ vì lòng mến Chúa 
và vì lợi ích của giáo dân, còn vấn đề vật chất, Chúa sẽ bù đắp cho mỗi người. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 26 Thường niên 

Lc 10, 13-16: Chúa cảnh cáo 3 thành ở Ga-li-lê 

 

Hư đi vì giàu có 
1. Lời Chúa: 
13 Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm 
nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ 
lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các 
ngươi. 15  Còn  ngươi  nữa, hỡi  Ca phác na um, ngươi  tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư?
Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! 
16 Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ 
Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, người giàu dễ hư: 
Các thành Ca-phác-na-um, Bét-xai-đa, Cô-ra-din giàu nên mắc 2 khuyết điểm. 
Một, họ nghĩ họ là hạng ưu tuyển nên không nghe lời Chúa. 
Hai, họ giàu nên sống sa đọa. 
Thứ hai, hậu quả đau thương: 
“Ngươi sẽ nhao xuống tận địa ngục.” (c 15) 
Đôi khi chúng ta coi thường lời rao giảng, rồi không nghe và thành hư. 
Đôi khi chúng ta kiêu ngạo vì nghĩ mình giỏi ngang hàng hoặc hơn nên không chịu nghe. 
3. Bài học: Đừng để mình hư đi vì bất cứ lý do nào. 
4. Sống đạo: Mai Hoa công chúa 
Giáo sĩ Oóc-đô-nê (Ordonez) sau nhiều năm chu du thế giới, đã viết cuốn Lịch Sử Cuộc Chu 
Du Thiên Hạ (Historia y vioje del mundo), trong đó ông nói đến việc vua Lê tiếp đãi tại Triều 
đình và cho phép tự do. Công chúa Chiêm thấy giáo sĩ thông thái đẹp trai với những nụ cười 
"má lúm đồng tiền", bèn ngỏ ý muốn lấy ông làm chồng, nhưng linh mục Ordonez trả lời ông là 
linh mục Công giáo, nên phải giữ luật độc thân. Từ đấy, giáo sĩ dạy giáo lý cho công chúa và 
Rửa tội, đặt tên thánh là Maria, tức là Mai Hoa. Công chúa Mai Hoa là con của vua Lê Anh 
Tông (1556-1573), khi vua cha chạy trốn vào Nghệ An, bị Trịnh Tùng đuổi theo bắt và giết 
chết, lúc 42 tuổi (1573).  Vua Lê thế Tông (1573-1599) là con lên ngôi. Vì vua em này lên ngôi 
lúc 7 tuổi, nên chị là Mai Hoa được cử làm Nhiếp Chính, nên bà Mai Hoa công chúa có nhiều 
thế lực. 
Mai Hoa công chúa là người thùy mị, nổi tiếng là đức độ, nhưng vì lâm cảnh cô đơn vì vương 
phụ sớm thác oan. Nhìn ra phía Bắc thấy nhà Mạc là một đe dọa lớn, bên cạnh thì không chắc 
Họ Trịnh có thật lòng với vua em mình không, hay chỉ là chiến thuật giai đoạn. 
Sau đó, công chúa khuyên được nhiều người khác theo Đạo, tổ chức những công cuộc từ 
thiện, thiết lập Nữ tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và làm bề trên cho đến chết. Thấy 
ảnh hưởng của Ordonez mỗi ngày một lớn thêm, nhà vua lo ngại, và ra lệnh trục xuất ông khỏi 
đất nhà Lê.  
Cha Ordonez xuống miền Nam với Chúa Nguyễn. Ông đã rửa tội cho chúa Nguyễn Hoàng, 
tên thánh là Grê-gô-ri-ô, và 19 tướng tá. Lễ nghi Rửa tội được cử hành long trọng tại Nha 
Quan Thuế, cửa Thuận Hóa, hồi 8 giờ sáng ngày 17-9-1591. 
Mấy năm sau, tại kinh thành Vạn Lại nhà Lê, do ảnh hưởng của công chúa Mai Hoa, bà thân 
mẫu chúa Nguyễn, cùng với em trai và em gái của Chúa Nguyễn cũng được linh mục Đa Cốt-
ta (Da Costa) rửa tội, rồi đến bà Thái Hậu, tức là mẹ của công chúa Mai Hoa cũng được rửa 
tội. (Lm.Bùi đức Sinh, OP, Lịch Sử GH CGVN, Tk XVI-XX tr.11) 
5. Cầu nguyện: 

         
 

Lạy Chúa Giê-su, những người trong đoạn lời Chúa vì giàu mà hư đi. Và những người trong 
câu chuyện, vừa có chức vị vừa giàu sang, nhưng lại chấp nhận theo Chúa, chấp nhận lãnh 
nhận bí tích Thánh tẩy. Xin Chúa giúp chúng con đừng vì tiền mà hư đi, nhưng luôn lắng nghe 
và sống tốt lời Chúa. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 26 Thường niên 

Lc 10, 17-24: 72 môn đệ đi truyền giáo trở về 

 

Thấy bằng con mắt đức tin 

1. Lời Chúa: 

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ 
cũng phải khuất phục chúng con."18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như 
một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn 
rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh 
em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã 
được ghi trên trời." 

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha 
là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan 
thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy 
Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 

22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, 
cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc 
khải cho." 

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy 
điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa 
đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang 
nghe, mà không được nghe."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nói về đức tin qua 2 điểm. 

Thứ nhất, tin là điều có phúc: 

"Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy.” (c 23) 

Người tin là người có phúc vì họ sống trong hy vọng, biết rõ cùng đích cuộc đời, và có 
niềm an ủi của Chúa. 

Thứ hai, khác biệt giữa đức tin của người bình dân và của nhà thông thái: 

Với con mắt đức tin, chưa chắc người thông thái thấy Chúa và vững tin bằng kẻ bé nhỏ đơn 
sơ. Do đó, người thông thái không nên tự tôn và người bé nhỏ cũng không nên tự ti.  

3. Bài học: Hãy cầu Chúa ban thêm đức tin. 

4. Sống đạo: Đức tin và bác học Vôn-ta (Volta) 

Ai dùng điện, ai dùng bình điện, ai dùng “pin” mà lại không biết đến Volta? Volta, nhà vật 
lý danh tiếng người I-ta-li-a, đã phát minh ra "pin”. Khi nghe có bạn khoa học gia của mình 
hồ nghi về sự "có Chúa”, ông liền mạnh mẽ nói rằng: "Khoa học chỉ làm cho tôi thấy Chúa 
hiện diện khắp nơi. Ngài là Nguyên Nhân Tiên Khởi, Đấng Ra Luật không sai lầm, Đấng 
Tạo Hóa, Lý Do Cuối Cùng của tất cả: đó là CHÚA.”  
Volta là một giáo lý viên. Ông rất thích dạy giáo lý cho trẻ em. Tại nhà thờ Cô-mô, ở bắc 
nuớc Italia, nơi sinh quán của ông, có bia ghi: "Nơi đây, Volta đã được rửa tội và đã từng 
đứng đây dạy giáo lý.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con có đức tin. Với đức tin, 
chúng con sống vui trong hy vọng ; với đức tin, chúng con phấn khởi trong đau khổ. Xin 
Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Amen. 



 
 

  205

TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 27, NĂM A 

Mt 21, 33-43: Dụ ngôn những tá điền sát nhân 

Thiên Chúa kiên nhẫn 
1. Lời Chúa: 
33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung 
quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. 
Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp 
các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết 
người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn 
tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, 
vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: 
"Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt 
lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho 
đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, 
và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 
Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá 
thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công 
trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 
43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các 
ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa Cha sai Chúa Giê-su đến thế gian: 
“Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng”(c 37). 
Việc sai Chúa Giê-su đến mang nhiều ý nghĩa. 
Một, việc ông chủ là Chúa Cha sai con trai là Chúa Giê-su đến, đó là việc làm liều lĩnh và 
dại dột vì chắc chắn người con trai sẽ bị giết chết. 
Hai, việc liều lĩnh và dại dột đó muốn nói lên điều nầy là Thiên Chúa suy tính và hành động 
khác người đời. Chúng ta đừng xét Thiên Chúa theo cách nhìn giới hạn của chúng ta. 
Ba, điều nầy cũng nói len tình thương vô biên của Thiên Chúa. Ngài muốn cứu loài người 
bằng mọi giá, ngay cả việc chấp nhận hy sinh người con duy nhất. 
Thứ hai, Chúa Cha kiên nhẫn và tốt lành: 
Sự kiện Chúa Cha kiên nhẫn không ra hình phạt liền, nhưng sai hai nhóm đầy tớ và cuối 
cùng, sai người con một đến thương lượng nói lên tình thương của Ngài. 
Nếu chúng ta nhất định không chịu ăn năn sám hối như các đầy tớ trên đây thì sẽ bị loại: 
“Ông sẽ tru diệt bọn chúng”(c 41) 
3. Bài học: Hãy nhìn nhận Thiên Chúa yêu thương vô bờ bến. 
4. Sống đạo: An năn sám hối 
Thánh Bê-na-đô khuyên mọi người hãy lo ăn năn trở về với Chúa trong khi mình đang 
sống, chứ đừng dại chờ đến những giây phút cuối đời, mới lo phần rỗi. Ngài dọa rằng: 
“Cha đã đọc kỹ toàn bộ Sách Thánh. Cha chỉ gặp được một gương ăn năn trở lại trong 
giờ chết: Đó là người trộm lành. Chỉ có một người ăn năn trở lại khi sắp chết, vì thế các 
con đừng ngã lòng. Chỉ có một người ăn năn trở lại khi sắp chết, vì thế, các con đừng ỷ 
vào chuyện nầy.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết Thiên Chúa vì yêu thương nên kiên nhẫn trong mọi quyết 
định. Xin giúp chúng con hiểu tình thương của Thiên Chúa để biết nhìn, biết nghe và ăn 
năn sám hối. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 27, NĂM B 

Mc 10, 2-16: Vấn đề ly dị 

Chúa Giê-su và trẻ em 
1. Lời Chúa: 
2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào 
giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc 
đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai 
đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an 
đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em 
dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất 
cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh 
em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã 
đến gần các ông."10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em 
ra các quảng trường mà nói:11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, 
chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại 
Thiên Chúa đã đến gần."12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn 
được xử khoan hồng hơn thành đó." 

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn 
đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, 
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo 
thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng 
được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su và trẻ em: 
“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su để Người đặt tay trên chúng.” (c 13) 
Người Do Thái có thói quen dẫn con cái đến với người có uy tín để được chúc lành. 
Như vậy, Chúa Giê-su được xem là uy tín vì người ta dẫn trẻ em đến xin Ngài chúc lành. 
Thứ hai, thái độ đối với trẻ em:  
Một, thái độ của các tông đồ: “Nhưng các môn đệ la rầy chúng” (c 13): Các môn đệ ngăn 
cản vì sợ trẻ em làm phiền Chúa Giê-su. Các ngài làm thế vì thương Chúa Giê-su, chứ 
không phải là các ngài không thương trẻ em. 
Hai, thái đo của Chúa Giê-su: “Cứ để trẻ em đến với Thầy... vì Nước Thiên Chúa là của 
những ai giống như chúng” (c 14). Chúa Giê-su không đồng tình với thái độ ngăn cản của 
các tông đồ, nghĩa là Ngài yêu thương trẻ em. 
3. Bài học: Hãy tôn trọng trẻ em vì chúng rất đáng trân trọng. 
4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây sạch tội 
Những người trưởng thành cao niên sống nhân đức hoặc giữ đạo sốt sắng, làm gương tốt 
thì đáng khen nhưng chẳng có lạ gì, vì những người ấy đã từng biết vui thú thế gian thì 
mau qua chóng hết. Nhưng những người còn trẻ, đang tuổi mới lớn mà giữ phép tắc nết 
na, giữ lòng thanh sạch để yêu mến Chúa, coi thường những vui thú thế gian thì thật là 
người khôn ngoan và đáng khen. Vì Gio-an luôn yêu mến Chúa, luôn giữ lòng thanh sạch 
nên không hề biết đến tội là thế nào. Khi đã  
già, ngài thường nói: 
”Khi tôi còn trẻ, tôi không biết thế nào là tội. Cho đến ngày làm linh mục, ngồi tòa giải tội 
cho người ta, lúc bấy giờ tôi mới biết thế nào là tội.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, khi nhìn trẻ em cười, chúng như thiên thần trong trắng và dễ thương. 
Khi nhìn chúng khóc, thật tội nghiệp. Đó là những tâm hồn như thiên thần. Xin Chúa giúp 
chúng con giữ tâm hồn trong sạch để sống dễ thương trước mặt Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 27, NĂM C 

Lc 17, 5-10: Đức tin và phục vụ 

 

Sức mạnh của lòng tin. 

1. Lời Chúa: 

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 
Chúa đáp: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 
"Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.  

6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 
"Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em. 

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại 
bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn 
cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì 
nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì 
theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm 
việc bổn phận đấy thôi." 

2. Suy niệm: 

Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta tìm hiểu đức tin với 6 khía cạnh: 

Một, đức tin không phải là nghị lực, vì nghị lực là cậy sức người. Hai, đức tin là ơn Chúa, 
là sức mạnh của Chúa. 

Ba, đức tin có cấp độ mạnh yếu tuỳ mỗi người chấp nhận ơn Chúa như thế nào. 

Bốn, đức tin phải được trau dồi, nếu không sẽ bị suy yếu. 

Năm, đức tin vững nơi Chúa có thể giúp chúng ta làm được nhiều điều không ngờ: Mẹ 
Tê-rê-xa Calcutta phó thác người nghèo cho Chúa lo liệu và mọi sự vẫn ổn. 

Sáu, đức tin mạnh sẽ lay chuyển chúng ta trước: Đức tin chuyển núi kiêu ngạo, ích kỷ, hèn 
nhát nơi mỗi người chúng ta. 

3. Bài học: Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta. 

4. Sống đạo: Chỉ có một Chúa 

Một em bé đạo đức sống trong nhà của một người thờ ngẫu thần. Em thường nói với 
người này: “Chỉ có một Thiên Chúa tạo thành trời đất. Chính người làm mặt trời chiếu 
sáng và gởi đến những giọt nước mưa. Người thấy tất cả những gì chúng ta làm và Người 
nghe các lời cầu của chúng ta, Người có thể phạt hoặc thưởng chúng ta, cứu vớt hoặc hủy 
diệt chúng ta. Các ngẫu thần kia không thấy và không nghe gì. Chúng không thể làm điều 
gì tốt hoặc xấu cho chúng ta”. Tuy nhiên ông nọ không thèm tin em. 

Ngày nọ, trong lúc ông chủ đi ra ngoài đồng, em bé ở nhà lấy một cây gây và đập vỡ hết 
tất cả các tượng thần, chỉ để lại nguyên vẹn một bức tượng to hơn hết, rồi em đặt cây gậy 
vào bàn tay của bức tượng thần này. Lúc trở về nhà, ông chủ giận dữ khi thấy các vị hân 
của ông bị đập nát như thế. Ông la lớn: 

Ai đã làm như thế? 

Em bé đáp: Chính ông tượng thần to lớn kia đã đập và làm vỡ các vị thần nhỏ khác. Ngài 
thấy ông ta đang còn cầm cây gậy ở trong tay kia kìa!  

Mày nói láo! Bởi vì ông ta có bao giờ giơ tay lên đâu. Chính mày đã lam điều đó, tên vô 
lại. Tao sẽ phạt mày bằng cách đánh mày bằng chính cây gậy ấy! 
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Ồ, xin Ngài đừng vội giận! Và em bé cười nói: Nếu các vị thần của ngài không có khả 
năng giơ tay lên, hoặc tự vệ trước một đứa bé như cháu, thì làm sao họ có thể là vị Chúa 
đã tạo thành trời đẩt? 

Ông chủ nhà không thèm nói lời nào. Ông bắt đầu suy nghĩ và cuối cùng, ông dẹp bỏ tất 
cả các vị thần khác của ông, để chỉ còn thờ lạy vị Chúa duy nhất và chân thật được em bé 
thờ lạy. 

Em bé vững tin nơi Chúa và đã hành động có hiệu quả. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, đức tin là điều cần thiết cho cuộc sống. Đức tin đem lại niềm vui, đức tin 
thêm lòng phó thác nơi Chúa, đức tin giúp chúng con sửa đổi tính xấu. Xin Chúa ban thêm 
đức tin cho chúng con. Amen. 
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Thứ Hai tuần 27 Thường niên                       

Lc 10, 25-37: Điều răn lớn nhất 

 

Gài bẫy 
1. Lời Chúa: 
25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, 
tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết 
gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của 
ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận 
như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ 
được sống."  
29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: 
"Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem 
xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ 
tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống 
trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, 
một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33Nhưng một người 
Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34Ông ta 
lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy 
trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, 
trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, 
thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra 
là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính 
là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và 
cũng hãy làm như vậy." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều: 
Một, ai có ý thử, tức là không thật lòng, là dối trá. “Và này có người thông luật kia đứng lên 
hỏi Đức Giê-su để thử Người.” (c 25) 
Hai, ai có ý thử là có ác ý. 
Ba, ai dùng học thức để gài bẫy người khác là không tốt. 
3. Bài học: Hãy nói và làm với ý ngay lành. 
4. Sống đạo: Lời cầu hòa bình 
Với tâm hồn không lành thánh thì lời cầu sẽ ác độc. 
Chuyện xảy ra tại Ben-phát bên Ái-len như sau: Một linh mục Công Giáo, một mục sư Tin 
Lành, và một giáo trưởng Do thái, đang tranh luận rất sôi nổi về vấn đề thần học. Thình 
lình, một Thiên Thần hiện ra giữa họ và nói. 
Thiên Chúa chúc lành cho các ngươi. Các ngươi hãy nói lên một ước nguyện về hoà bình 
và Thiên Chúa toàn năng sẽ chấp nhận. 
Thế là một mục sư Tin Lành liền khẩn cầu: “Xin Chúa cho tất cả mọi người Công Giáo 
biến khỏi mảnh đất thân yêu này thì hòa bình sẽ trở lại tức khắc.” 
Vị Linh mục công giáo thì cầu nguyện: “Xin đừng để cho một người Tin Lành nào còn có 
mặt trên mảnh đất Ai-len thân yêu này và hoà bình sẽ trở lại.” 
Vị giáo trưởng Do Thái thì lại cúi đầu thinh lặng. Thấy thế, Thiên Thần liền hỏi: Còn ngươi, 
hỡi giáo trưởng, ngươi không có ước nguyện nào ư ? Ông ta liền thưa: “Vâng, tôi không 
có điều gì để xin nữa. Tôi chờ cho lời cầu nguyện của hai vị này được Thiên Chúa chấp 
nhận là tôi mãn nguyện rồi.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người chúng con biết thanh luyện ý nghĩ, lời nói và việc làm. 
Xin giúp chúng con có cái tâm tốt thì mọi sẽ tốt. Amen. 
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Thứ Ba tuần 27 Thường niên 

Lc 10, 38-42: Mát-ta và Ma-ri-a 

 

Cầu nguyện tăng sức hoạt động 

1. Lời Chúa: 

38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-
ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân 
Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà 
nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo 
nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện 
quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị 
lấy đi."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, công việc của Mác-ta và Ma-ri-a:  

Mác-ta lo nấu nướng. Ý nói đến tinh thần phục vụ.  

Maria ngồi chăm chú nghe lời Chúa giảng dạy. Ý nói đến việc cầu nguyện.  

Thứ hai, chúng ta hiểu thế nào về sự cầu nguyện?  

Chúa Giê-su khen Maria. Sự việc đó cho thấy Chúa Giê-su coi trọng việc cầu nguyện: 
"Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết 
mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." (c 41-42) 

Cầu nguyện là nghe Chúa nói với chúng ta. 

Khi chúng ta hiểu ý Chúa qua cầu nguyện, chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả hơn. 

3. Bài học: Hãy luôn cầu nguyện để thêm sức mạnh của Chúa 

4. Sống đạo: Chầu Thánh Thể ở Paris 

Trong thành phố Paris diễm lệ, vùng Mong-mác (Montmartre) được xem như một nơi đầy 
tội lỗi trụy lạc nhất. Nhưng cũng ngay tại đó lại có mọc lên một ngôi đền thờ rất lớn kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu và có chầu Thánh Thể liên lỉ. Mình Thánh Chúa được đặt trong 
chiếc Hào Quang cao ba thước, phải có bậc thang để đi lên phía sau mới thay được.  

Điều đáng cho chúng ta cảm phục và bắt chước là khắp nơi nước Pháp cũng như nhiều 
nơi trên thế giới, có người tình nguyện đăng ký đến chầu một, hai ngày nhất định trong 
mỗi năm. Đúng ngày đã định, họ đến nhận phiên chầu tại Montmartre, hết phiên lại trở về. 
Ngay trong thành phố Paris, cũng có một số người tự nguyện sẵn sàng "thay thế" trong 
trường hợp một ai đó ở xa bị trắc trở không thể đến được. Mỗi lần như thế ban tổ  chức 
chỉ cần gọi điện thoại là họ đến ngay cùng Chúa Giêsu Thánh Thể để chầu thay cho 
người phương xa đang mắc kẹt, và cũng thế cho bao người tội lỗi đang mãi mê trong 
những ổ trụy lạc dưới chân đồi.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là gương mẫu cầu nguyện, vì qua Phúc Am, Ngài luôn tìm nơi 
vắng vẻ để kết hợp với Thiên Chúa Cha. Xin giúp chúng con luôn cầu nguyện, để mọi hoạt 
động của chúng con thêm hiệu quả. Amen. 
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Thứ Tư  tuần 27 Thường niên 

Lc 11, 1-4: Xin Chúa Giê-su dạy cầu nguyện              

 

Ý nghĩa việc cầu nguyện 

1. Lời Chúa: 

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người 
trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng  

như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em 
hãy nói: 
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
Triều Đại Cha mau đến, 
3 xin Cha cho chúng con 
ngày nào có lương thực ngày ấy; 
4 xin tha tội cho chúng con, 
vì chính chúng con cũng tha 
cho mọi người mắc lỗi với chúng con, 
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề về sự cầu nguyện. 

Thứ nhất, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. 

Khi chúng ta nói chuyện với con người thì không an toàn vì con người có giới hạn. 

Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì rất an toàn vì Chúa tốt lành và yêu thương vô cùng. 

Thứ hai, cầu nguyện là mong muốn kết hợp với Chúa: 

Chúng ta cầu nguyện để tạ ơn Chúa và xin Chúa hướng dẫn đời mình. Do đó, nếu chúng ta 
cầu nguyện mà chỉ nhắm xin ơn mà thôi là lợi dụng, là nặng vật chất. 

3. Bài học: Hãy kết hiệp với Chúa qua kinh nguyện. 

4. Sống đạo: Cầu nguyện trong gia đình 

Một thanh niên Scốt-len (Scotland) làm mướn cho một gia đình khá giả. Nhưng sau hai 
tuần, anh xin nghỉ việc. Một người bạn hỏi: 
Có phải công việc quá nặng không? 
Không. 
Hay lương thấp? 
Không, lương cao. 
Có lẽ thức ăn không hợp với anh? 
Thức ăn rất ngon. 
Thế sao anh nghỉ việc? 
Tôi nói cho anh biết là nhà của họ không có mái che. 
Ở Scotland , thành ngữ đó ám chỉ không có sự cầu nguyện trong gia đình. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết cầu nguyện là cách nhớ đến Chúa dễ dàng và hữu hiệu 
nhất. Xin giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa và chúng con sẽ không làm điều gì xấu mất 
lòng Chúa. Amen. 
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Thứ Năm tuần 27 Thường niên 

Lc 11, 5-13: Kiên trì và tin tưởng cầu xin 

 

Chúa Cha sẽ ban Thánh Thần 

1. Lời Chúa: 

5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà 
người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại 
nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh 
đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy 
lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho 
người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh 
ta cứ lì ra đó. 

9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ 
mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh 
em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin 
trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình 
của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin 
Người sao? "  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, của ăn trần gian: 

Các người cha trần gian cho con cái của ăn phần xác như cơm bánh...  

Thứ hai, của ăn Chúa ban: 

“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương 
chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (c 13) 

Thiên Chúa ban Thánh Thần, nghĩa là ban chính Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là món quà tốt 
nhất, là thứ trọng hơn của ăn, là thứ làm cho người ta không còn đói nữa. Ngài cho chúng 
ta quyền chia sẻ sự sống của Ngài và quyền được sống hiệp thông với anh em chúng ta.  

(Theo Achille Degeest, ofm) 

3. Bài học: Hãy xin của ăn nuôi linh hồn là Chúa Thánh Thần. 

4. Sống đạo: Nhà biên kịch Hăng-ri Ghê-ông (Henri Ghéon) 

Henri Ghéon là một nhà biên kịch nổi tiếng của Pháp, cũng là một người tội lỗi trong đệ 
nhị thế chiến. Ông ở trong một tâm trạng bất an, đã quay trở lại với Chúa. Ông đến xin 
lãnh bí tích Giải tội và ông đã kể lại tâm trạng của mình lúc xưng tội như sau: ”Hai tay tôi 
ôm đầu, miệng bập bẹ run run, tôi đổ dòng tội tuôn ra như thác. Tôi cảm thấy một thứ cặn 
đắng, từng ngụm, từng ngụm trào ra khỏi các thớ thịt con tim tôi với tất cả khối nặng đó, 
với tất cả chất độc đó đã đè nén tôi suốt 20 năm nay. Tôi cố cựa quậy đổ dốc nó ra cho 
linh mục giải tội. Và Thiên Chúa đã nghe lời tôi : Hãy về Bình an. Thánh Thần đã ngự 
trong con!” Tôi trẻ lại 20 tuổi; hai mươi năm tội lỗi. Một niềm vui sướng mới lạ tràn ngập 
tâm hồn tôi. Tôi chạy, tôi nhảy, tôi bay, tôi không còn cảm thấy xác thịt nặng nề của tôi 
nữa. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con. Ngài là Thiên Chúa quyền 
năng. Ngài là đấng an ủi. Ngài là đấng dẫn đưa chúng con trên đường thánh thiện. Xin 
Chúa Thánh Thần ở cùng chúng con luôn mãi. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 27 Thường niên 

Lc 11, 14-28: Chúa Giê-su và quỉ vương  

 

Xúc phạm 

1. Lời Chúa: 

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm 
nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông 
ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã 
đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự 
chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại 
chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun 
mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà 
trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ 
quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”  

21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người 
ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, 
thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy 
được. 

23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. 
24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ 
ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi."25 Khi đến nơi, nó 
thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, 
và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước." 

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa 
với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "28 Nhưng Người đáp 
lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su không bao giờ thỏa hiệp với ma quỉ: 

Câu nói trên xúc phạm đến Chúa Giê-su vì người nói không tin vào quyền năng và sức 
mạnh của Ngài. “Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-
en-dê-bun mà trừ quỷ." (c 15) 

Câu nói đó còn xúc phạm cách nặng vì xếp Chúa Giê-su vào nhóm ma quỉ. 

Thứ hai, thái độ Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta: 

Ngài đòi chúng ta phải từ bỏ ma quỉ và dứt khoát theo Ngài. 

Ngài đòi chúng ta phải sống như con cái sự sáng, nghĩa là không nói năng, không hành 
động như con cái thế gian, như bạn bè với ma quỉ. 

3. Bài học: Hãy luôn đứng về phía Chúa và nhìn người với ý tốt 

4. Sống đạo: Ý tốt 

Một người Nga, sau khi mãn tù, đã kể lại tâm trạng mình như sau: Dáng vẻ bên ngoài của 
tôi xấu xí đến độ không có ai muốn gần tôi. Trong thời gian lao động cải tạo, thay vì làm 
trại chung với các trại viên khác, tôi đã tự giam mình dưới hầm...Tình cờ một tai nạn xảy 
ra, khiến tôi bị gù lưng. 
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Một ngày kia, có một cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi một cách ngây thơ: "Chú ơi, chú 
mang cái gì trên lưng thế?". Tôi nghĩ rằng cậu bé chế nhạo tôi, dù vậy tôi bình thản trả lời: 
"Cục bướu đấy cháu ạ." 

Tôi chờ đợi cậu bé tiếp tục trò chơi gian ác của nó... Nhưng không, nó nhìn tôi một cách 
trìu mến và nói: "Không phải thế đâu chú ạ. Chúa là tình yêu. Ngài không cho ai hình thù 
kỳ dị cả. Không phải chú có cục bướu đâu. Chú đang mang trên lưng một cái hộp đó. 
Trong cái hộp, có giấu đôi cánh của Thiên Thần... Rồi một ngày nào đó, cái hộp mở ra và 
chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó." Ý nghĩ ngộ nghĩnh của cậu bé đã làm tôi sung sướng 
đến khóc thành tiếng. 

Biết nhìn xa hơn đằng sau mặt nạ của mỗi người: đó là cái nhìn của thánh nhân. Thánh 
nhân là người biết nhìn thấy Thiên Chúa trong những nỗi bất hạnh, là người biết nhìn thấy 
sự may mắn ngay cả trong những mất mát, thua thiệt và nhất là biết nhìn thấy Thiên Chúa 
trong những người không ai muốn nhìn đến...Nhưng để được cái nhìn ấy, người ta cần có 
cái nhìn thông suốt và tràn ngập ánh sáng của Thiên Chúa. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con có cái nhìn trong sáng, cái nhìn với thiện chí, với ý 
tốt. Xin giúp chúng con xa lánh người xấu vì gần mực thì đen, đen cả ý nghĩ và đen cả 
hành động. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 27 Thường niên 

Lc 11, 27-28: Hạnh phúc thật sự 

 

Người Mẹ diễm phúc 

1. Lời Chúa: 

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa 
với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "28 Nhưng Người đáp 
lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay đề cập đến 2 diễm phúc của Mẹ Ma-ri-a. 

Thứ nhất, Mẹ diễm phúc vì được chọn làm Mẹ Chúa cứu thế: 

Mẹ Ma-ri-a thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và bà I-sa-ve đã ca tụng: “Bà được 
chúc phúc giữa các người phụ nữ” (Lc 1, 42) 

Thứ hai, Mẹ diễm phúc vì đã sống lời Chúa: 

Người ta lầm tưởng Chúa Giê-su lãnh đạm với Mẹ mình, nhưng thực ra, Ngài ý thức về 
sứ mệnh của Ngài là giúp mỗi người tin và sống lời Chúa.  

Và Đức Mẹ là người tin và sống lời Chúa tích cực nhất, hiệu quả nhất nên Đức Mẹ lại được 
Chúa Giê-su khen ngợi nhất. 

3. Bài học: Hãy tin và sống điều mình tin như Mẹ Ma-ri-a 

4. Sống đạo: Có Đức Mẹ 

Nhiều công việc bận rộn khiến cha Boscô phải đi sớm về khuya. Mọi người đều tỏ ý lo 
ngại, sợ ngài bị kẻ thù ám hại. Mỗi lần như thế, ngài đều vui vẻ trả lời: "Có Đức Mẹ! Có 
Đức Mẹ!" Và điều mà con cái ngài nơm nớp lo sợ thực sự đã xảy đến : mấy lần ngài bị 
chúng nó thuê bọn du đãng chận đánh, nhưng lần nào ngài cũng thoát nạn. Tại sao? 

Đây là một trường hợp điển hình: Tối ấy, cha Bosco đi qua một khu phố hoang vắng, bỗng 
chốc từ trong một góc đường, mấy bóng đen nhảy ra, lấy một cái bao tải chụp lên ngài: 

Phen này mày đã chết chưa? Bọn tao đã cảnh giác mà mày không nghe! 

Chúng nó mới đấm đá được vài cú thì một con chó xam xám thực lớn không biết từ đâu 
nhảy tới, vồ lên cắn xé bọn chúng rất dữ tợn: đứa thì bị thương,đứa chảy máu ướt cả tay, 
đứa thì rách hết quần áo... Khiếp sợ quá, chúng bèn thả ngài ra và lớn tiếng kêu cứu "cha 
Bosco ơi, cứu chúng tôi với ! Nó cắn chết chúng tôi bây giờ!" Cha Bosco vùng vẩy thoát ra 
khỏi bao tải và gọi đại con chó "xam xám!" Con chó bổng trở nên hiền lành, ngoắc đuôi 
chạy lại đứng cạnh ngài. Mấy chú du đãng một phen hú hồn hú vía đâm đầu chạy trối chết. 
Con chó xám đưa cha Bosco về đến tận nhà rồi biến mất. Từ đó về sau, mỗi khi đêm đến, 
ngài có chuyện phải đi đâu xa nhà, thì con xám lại xuất hiện đi kèm một bên, hễ ai dộng đến 
ngài nó liền vồ lên cắn xé khủng khiếp. Và khi ngài đã về đến nhà bình yên thì không thấy 
bóng dáng nó nữa. Phần cha Bosco, từ ngày con xám xuất hiện, vẫn thản nhiên điềm tỉnh. 
Ai bàn đến chuyện con xám, ngài chỉ trả lời: "Hãy trông cậy Đức Bà phù hộ các giáo hữu." 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài có một người mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a. Mẹ là mẫu gương sống 
lời Chúa. Mẹ là mẫu gương các nhân đức. Xin giúp chúng con sống phục vụ, an ủi, bênh 
vực như Mẹ. Amen. 

 

 

         
 



 

216
 

TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 28, NĂM A 

Mt 22, 1-14: Dụ ngôn tiệc cưới 

 

Đạo cho mọi người 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện 
một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã 
được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy 
tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn 
xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng 
quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn 
những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn 
thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà 
vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng 
đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ 
liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới 
đã đầy thực khách. 
11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y 
phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục 
lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục 
dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc 
lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề về người gia nhập đạo Công giáo. 

Thứ nhất, đạo công giáo mời gọi mọi người, dù tốt dù xấu: 

Đạo công giáo mời gọi tất cả, không xét lý lịch. Càng xấu mà gia nhập lại càng mừng: 
“Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (c 9) 

Cách nhập đạo như thế rất nguy hiểm vì người xấu sẽ làm xấu đạo, nhưng nét độc đáo 
của đạo là đón nhận tất cả mọi người để nhờ ơn Chúa cải hóa họ nên người tốt. 

Thứ hai, người công giáo tốt hay xấu? 

Đáng lý ra đạo công giáo rất xấu, lý do là vì không chọn toàn người tốt, mà chọn mọi 
người: “Cây sâu thì quả cũng sâu” (Mt 12, 33) 

Nhưng trong thực tế, nhiều người công giáo rất tốt, rất dễ thương. Họ đuợc như thế là 
nhờ ơn Chúa thúc đẩy và do thái độ biết lắng nghe và sửa đổi của mỗi người. 

3. Bài học: Hãy để lời Chúa đổi mới chúng ta nên tốt. 

4. Sống đạo: Không nói hành 

Một trong những gương mẫu của mẹ tôi là việc mẹ sử dụng lời nói chỉ để mang lại bình 
an. 

Mẹ chinh phục mẹ chồng khi không bao giờ nói xấu bà ta, ngay cả khi mẹ luôn bị chỉ trích 
nhiều, sau này bà mới biết, qua những tin đồn ác ý trong nhóm đầy tớ. Sự kiên nhẫn và 
miệng lưỡi dịu hiền đã chinh phục bà nội tôi. 

Qui luật của mẹ tôi là chỉ nói với người khác điều có thể làm cho hai người thù nhau giải 
hoà, không bao giờ làm cho người ta ghét nhau. Nếu bà nói riêng cho từng người đang  
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tranh cãi, bà chỉ nói những điều tích cực và giúp ích mà người kia đã nói. đây là một nhân 
đức nhỏ. Nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy là, hầu hết người ta trong những trường hợp ấy, 
có lẽ đây là một trong những hậu quả của bản tính con người đã sa ngã, thường có 
khuynh hướng nói đến những điều xấu xa nhất họ được nghe và còn nói thêm nữa. 
(Thánh Au-gút-ti-nô, Tự thú) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su,  

Xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. 

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. 

Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. 

Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con. 

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. 

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, 

Ước chi ai cũng gặp được sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. 

Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. 

Lạy Chúa Giê-su, 

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm 

để cùng đi với Chúa, cùng đi với tha nhân trên những nẻo đường khấp khểnh gian truân. 
Amen.  

(Trích trong tuyển tập RABBOUNI) 
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CHÚA NHẬT TUẦN 28, NĂM B 

Mc 10, 17-30: Người giàu 

 

Ai được vào thiên đàng 

1. Lời Chúa: 

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ 
cũng phải khuất phục chúng con." 

18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, 
Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, 
mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải 
khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." 

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha 
là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan 
thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy 
Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 

22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, 
cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc 
khải cho." 

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì 
khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng 
Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà 
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng 
sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào 
các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì 
không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." 

28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." 

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: 
"Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem 
xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ 
tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, người giàu và thiên đàng:  

“Những người có của khó vào Nước Thiên Chúa biết bao” (c 23) 

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (c 25) 

Họ khó vào thiên đàng vì họ coi của cải hơn Chúa. Họ bỏ kinh lễ, bán rẻ lương tâm chỉ để 
có tiền nên họ khó vào thiên đàng. 

Họ vẫn vào thiên đàng, nếu họ biết dùng tiền của để làm việc lành phúc đức. 

Thứ hai, người nghèo và thiên đàng: 

Nghèo không là tội nhưng nhiều khi khổ và nhục. 

Người nghèo mà trộm cắp, lừa đảo... sống không tốt thì không được vào thiên đàng. 

3. Bài học: Hãy sống tốt. Đó là điều kiện để vào thiên đàng. 

 

 



 
 

4. Sống đạo: Tỷ phú tặng toàn bộ tài sản  219

London [Cathnews 24/3/2010]  

Một tỷ phủ người Anh đã trao tặng toàn bộ tài sản của mình cho một tổ chức từ thiện 
Công giáo.  

Trang mạng tạp chí Phoọc-bét (Forbes) loan báo ông Gu-bây (Albert Gubay) một tỷ phú, 
chủ một hệ thống siêu thị tại Anh đã tặng 786 triệu Úc kim, tức hầu như toàn bộ tài sản 
của ông cho một tổ chức Công giáo để lo cho các chương trình liên quan đến Giáo hội 
Công giáo.  

Ông Gubay, năm nay 82 tuổi, sáng lập viên của Hệ thống siêu thị có tên là Kít Xê-vờ 
(Kwik Save) tại Anh Quốc, chỉ giữ lại khoảng 10 triệu bảng Anh để xử dụng trong tuổi già.  

Chào đời tại Nót Geo (North Wales) ông Gubay là con của một người tỵ nạn Iraq gốc Do 
thái và một người mẹ Công giáo Ái Nhĩ Lan.  

Trong một cuốn phim tài liệu năm 1997, ông Gubay nói: "Tôi đã mượn 100 bảng Anh và 
giao kèo với Chúa như sau : Xin hãy làm cho con trở thành triệu phú và Chúa sẽ có phân 
nửa tài sản của con." Ông không chỉ trao tặng phân nửa tài sản, mà còn cho đi hầu như 
toàn bộ tài sản của mình.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người tỷ phú trong câu chuyện không thể không lên thiên đàng, vì ông 
đã hiểu và đã sống lời Chúa một cách tích cực. Xin Chúa giúp chúng con biết rộng tay 
chia xẻ và Chúa sẽ đền bù cho chúng con ở đời nầy và cả đời sau. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 28, NĂM C 

Lc 17, 11-19: Mười người phong hủi 

 

Biết ơn (1) 
1. Lời Chúa: 

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và 
Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ 
dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 
Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được 
sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh 
Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-
ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín 
người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại 
bang này?". 19 Rồi Người nói với anh ta: " Đứng dậy về đi! 
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, biết ơn là điều ít thấy: 
Người đời có câu :“Ban ơn là bệnh của trời, vô ơn là bệnh của người trần gian” 
“Kẻ nào mang ơn mà không phụ ơn thì làm con ắt có hiếu” (Tư mã Quang) 
Thứ hai, lý do không biết ơn: 
Chín người Do Thái chỉ nhớ chuyện phải đi trình diện theo luật để được bình thường hóa 
mà không nhớ đến người đã chữa lành bệnh cho mình. 
Chúng ta thường nhớ ơn mình đã làm, nhưng quên ơn mình đã nhận.  
Ai quên ơn Chúa là người vô tâm. 
3. Bài học: Hãy tập sống biết ơn. 
4. Sống đạo: Kinh tạ ơn của thánh Tê-rê-xa cả 
Thánh Têrêsa Avila đã từng viết một kinh cầu tạ ơn. Sau đây là một trích đoạn: 
Lạy Chúa, xin chúc tụng Ngài đến muôn đời, vì Ngài đã không bỏ con khi con bỏ Ngài. 
...vì Ngài đã đưa bàn tay yêu thương của Ngài cho con, khi đời con đen tối, cô đơn nhất. 
...vì Ngài đã chịu đựng con, một tâm hồn bướng bỉnh. 
...vì ngài đã thương yêu con hơn cả chính con yêu mình. 
...vì Ngài vẫn tuôn đổ hồng ân, dù con đáp trả quá ư bạc tình. 
...vì Ngài rút ra điều thiện hảo nơi hết mọi người, kể cả nơi chính con. 
...vì Ngài đáp lại tội lỗi của chúng con bằng tình yêu thương. 
...vì Ngài mãi mãi trung thành, không bao giờ thay trắng đổi đen. 
...vì Ngài ban vô số ơn lành cho con và cho mọi vật do Ngài tác tạo. 
Thánh Têrêsa đã không chỉ có kinh tạ ơn bằng lời như trên, mà ngài đã biến cả đời mình thành 
một kinh cảm tạ. Mỗi người chúng ta có vô vàn lý do để tạ ơn Chúa từng phút từng giờ. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, loài người thường sống vô ơn. Hằng ngày, chúng con được Chúa ban 
nhiều ơn, như sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và muôn vàn ơn khác, nhưng hình như 
chúng con không lưu tâm. Xin Chúa giúp chúng con nhạy bén nhận ra ơn Chúa và hết 
lòng tỏ thái độ biết ơn. Amen. 
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Thứ Hai tuần 28 Thường niên 

Lc 11, 29-32: Dấu lạ tiên tri Giô-na 

 

Giô-na và Chúa Giê-su 

1. Lời Chúa: 

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian 
ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-
na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người 
cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương 
Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã 
từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua 
Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ 
này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì 
còn hơn ông Giô-na nữa.  

2. Suy niệm: 

Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta tìm hiểu 2 vấn đề. 

Thứ nhất, truyện ông Giô-na: 

Giô-na được Chúa kêu gọi làm tiên tri và được lệnh trực chỉ thành Ni-ni-vê, cách Giê-ru-sa-lem 
gần 1.000 cây số. Nhiệm vụ của ông là kêu gọi dân thành ăn năn trở lại. Giô-na cho rằng dân 
ngoại không đáng được cứu rỗi, nên ông không muốn đi và trốn trên một con tàu. Tàu gặp bão. 
Ông nhận ra tội mình và yêu cầu người ta quăng ông xuống biển để sóng gió yên lặng. Ông bị 
cá nuốt 3 đêm ngày rồi nhả ra trên bờ biển. Ông hiểu ý Chúa và đến thành Ni-ni-vê để rao 
giảng sự thống hối. 

Thứ hai, ý nghĩa truyện ông Giô-na: 

Dân thành Ni-ni-vê tin Giô-na khi họ nghe kể lại phép lạ ông nằm trong bụng cá 3 ngày và sám 
hối theo ý ông muốn. “Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này 
và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn 
ông Giô-na nữa” (c 32) 

Chúa chết 3 ngày sống lại mà dân Do Thái không tin. Tội ấy không thể bào chữa được. 
Chúng ta phải tin vì việc Chúa Giê-su sống lại giải quyết mọi vấn đề. 

3. Bài học: Đừng quá cứng lòng. 

4. Sống đạo: Phép lạ Lộ Đức thứ 67 được công nhận 

( ZENIT 27.8 )  

Ngày 9.11.2005, Văn Phòng Y Khoa Lộ Đức (Lourdes) đã ghi nhận việc một phụ nữ người 
Ý, bà An-na Xăng-ta-ni-en-lô (Anna Santaniello) được lành bệnh mà khoa học không thể 
giải thích được, là người thứ 67 được ơn phép lạ trong lịch sử Lộ Đức. Ngày 19.8.1952, khi 
ấy bà 41 tuổi và bị bệnh và đã được chữa lành sau khi tắm ở hồ bơi tại Linh Địa Thánh Mẫu 
Lộ Đức nhân một cuộc hành hương. An-na bị bệnh tim rất nặng sau khi bị bệnh thấp khớp 
cấp, kéo theo việc khó khăn khi nói và không thể đi đứng được, kèm theo các cơn ho 
suyễn, môi mặt xanh tím và phù nề các chi dưới. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, đức tin là điều cần thiết cho cuộc sống. Chúng con biết, muốn tin, cần 
tinh thần khiêm nhượng. Xin Chúa ban cho chúng con sự khiêm nhượng để tin, và với lòng 
tin, cuộc sống chúng con sẽ mang nhiều dự định tích cực hơn. Amen. 
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Thứ Ba tuần 28 Thường niên 

Lc 11, 37-41: Chúa Giê-su chỉ trích người Pha-ri-siêu nặng hình thức 

 

Người biệt phái là ai? 

1. Lời Chúa: 

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, 
Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước 
bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài 
chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp 
bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong 
sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch 
cho các người.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề liên quan đến người biệt phái. 

Thứ nhất, ba hạng người biệt phái: 

Hạng 1 là người có học, có bằng cấp, được gọi là Thầy. Họ có quyền xét xử toàn dân. 

Hạng 2 là người có học nhưng chưa đỗ đạt, có quyền xét xử tại địa phương. 

Hạng 3 là người học lực ít nhưng giàu tiền nên mua quan, mua chức. 

Thứ hai, giáo lý của nhóm biệt phái: 

Nhóm nầy tin linh hồn bất tử, tin kẻ lành sống lại, tin Chúa quan phòng... 

Thứ ba, những điều thường bị Chúa Giê-su chỉ trích: 

Đó là cuộc sống tách biệt với mọi người nên được gọi là biệt phái. 

Đó là việc coi trọng hình thức bên ngoài như rửa chén, rửa tay... hơn là thanh luyện chính 
tâm hồn họ. 

3. Bài học: Hãy sống hòa đồng với mọi người. 

4. Sống đạo: Đức Gio-an 23 và vị Giám Mục 

Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII không những được thế giới yêu thương mà còn được thế 
giới biết đến như một vị Giáo Hoàng có óc khôi hài. Ngài luôn biết dùng nụ cười hoặc một 
câu nói vui để đánh tan bầu khí căng thẳng, hoặc nâng đỡ tinh thần những người nản chí, 
thất vọng. 

Ngày kia, có 1 vị Giám Mục đến xin ý kiến và nói lên tất cả những nhọc nhằn lo âu mất 
ngủ do trách nhiệm chủ chăn gây nên. Sau khi lắng nghe hết tâm sự của vị Giám Mục, 
Đức Giáo Hoàng mới mỉm cười nói như sau: ”Khi mới được bầu làm Giáo Hoàng, tôi cũng 
lo âu, mất ngủ như Đức Cha. Thế rồi, một hôm, trong giấc ngủ, có 1 thiên thần hiện đến 
với tôi, vỗ vào cái bụng to của tôi và bảo: Gio-an ơi, ngươi chớ có lo lắng thái quá. Hãy 
phó thác mọi sự trong tay Chúa và nghỉ ngơi cho khỏe.” Thế là từ đó trở đi, tôi cứ sờ vào 
cái bụng to của tôi và tự nhủ như thế. Và tôi không còn mất ngủ nữa. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài khiển trách người Pha-ri-siêu về nhiều điều. Và quả thực, họ có 
nhiều điều đáng bị khiển trách, như sống tách biệt với mọi người và quá nặng hình thức. 
Xin Chúa giúp chúng con sống bình dân hơn, gần gủi với mọi người hơn. Amen. 
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Thứ Tư tuần 28 Thường niên 

Lc 11, 42-46: Chúa Giê-su khiển trách về tội giả hình. 

 

Khó và dễ 
1. Lời Chúa: 

42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc 
hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. 
Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi 
các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta 
chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm 
dấu, người ta giẫm lên mà không hay." 
45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là 
nhục mạ cả chúng tôi nữa! "46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà 
thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn 
chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, dễ với mình và khó với người: 
Ai dễ với mình thì mình dễ hư. 
Ai khó với người thì thiếu nhân từ, thiếu thông cảm: “Các người chất trên vai kẻ khác 
những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng 
không động vào” (c 46) 
Thứ hai, dễ với người và khó với mình: 
Ai dễ với người thì người dễ đến với mình, dễ tâm sự. 
Ai khó với mình thì dễ nên người. 
3. Bài học: Hãy khó với mình và dễ với người. 
4. Sống đạo: Những nguyên tắc của Tô-mát Dép-phơ-xân (Thomas Jefferson) 
Vào sinh nhật lần thứ 12, bé gái Cô-nê-li-a (Cornelia Jefferson Randolph) đã nhận được 
một lá thư từ ông nội của em gửi đến, lá thư mà từ đấy về sau, cô bé đọc đi đọc lại hoài. 
Thomas Jefferson chia sẻ cho cháu gái mình “Những Nguyên Tắc Sống” sau đây: 
Đừng bao giờ hoãn đến ngày mai những gì có thể làm hôm nay. 
Đừng quấy rầy nhờ vả người khác điều mình có thể tự làm được. 
Đừng tiêu xài tiền trước khi có nó. 
Đừng bao giờ mua một món đồ mà mình không cần, chỉ vì nó rẻ. 
Hãy tiết kiệm những đồng xu, và rồi sẽ có những đồng đô la. 
Không ai phải hối tiếc vì ăn quá ít. 
Không có việc gì là phiền toái, nếu mình sẵn lòng làm. 
Mỗi khi giận, hãy đếm đến 10 trước khi nói; còn khi quá giận, sẽ đếm đến 100. 
Những nguyên tắc này cho thấy Jefferson rất nhấn mạnh đến các tiêu chuẩn: kiên trì, điều 
độ, nhẫn nhục và tôn trọng. Đó là những nguyên tắc không bao giờ dễ, nhưng cũng không 
bao giờ lỗi thời. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, đường thênh thang là đường đưa đến hư mất. Chỉ có con đường hẹp, 
đường thánh giá hy sinh, đường chấp nhận gian khổ mới đưa đến thành công. Xin Chúa 
giúp chúng con khó với mình và dễ với người. Amen. 
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Thứ Năm tuần 28 Thường niên 

Lc 11, 47-54: Chúa Giê-su hạch tội các luật sĩ 

 

Tội giết các tiên tri 

1. Lời Chúa: 

47 "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người 
đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của 
cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. 
49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ 
đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị 
đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu 
ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các 
người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.  

52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của 
sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản." 
53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người 
ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì 
sai chăng 

2.  Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, dân Do Thái giết các tiên tri: 

Thời Cựu Ước, tiên tri Ê-li-a bị hoàng hậu Giê-da-ben tìm giết. 

Thời Tân Ước, Gio-an tẩy giả bị chặt đầu và Chúa Giê-su chịu chết treo thánh giá, các 
tông đồ chịu tử đạo... 

Như vậy, đây không phải là thứ tội phạm nhất thời, nhưng là tội đồng lõa với sự  ác. 

Thứ hai, những điều Chúa Giê-su muốn dạy: 

Có 2 điều giúp chúng ta hiểu lời Chúa muốn dạy. 

Một, trong khi làm việc Chúa, nếu ta gặp đau khổ thì hãy coi đó là chuyện bình thường. 

Hai, hãy biết “lách” để vẫn có thể làm việc cho Chúa. 

3.  Bài học: Đừng sợ gian khổ, vì gian khổ tôi luyện con người. 

4. Sống đạo: Tử đạo 

Thư của thánh tử đạo gởi cho Mẹ. 

Lạy Mẹ, đã 15 năm con từ giã Mẹ. 15 năm, một giấc mộng. Tuy nhiên, con đã đau khổ 
nhiều. Nhưng có hề chi. Mọi sự đã qua rồi. Sức con đã mòn mỏi. Con hy vọng rằng không 
còn phải chịu đau khổ bao lâu nữa và những đau khổ con đã chịu vì yêu mến Chúa Giê-su 
sẽ đem lại cho con ơn thương xót và sự sống đời đời. Con vẫn hằng ao ước được tử đạo 
và ước muốn ấy càng ngày càng mạnh. Trong khi con cầu xin Chúa ơn ấy, thì xin Mẹ 
cũng cầu nguyện cho con. (Cha Jaccard Phan) 

2. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người biệt phái làm khổ người khác vì họ. Còn các thánh tử đạo chấp 
nhận đau khổ để thanh luyện tâm hồn mình và mưu ích cho người khác. Xin Chúa giúp 
chúng con, không tự mình đi tìm đau khổ, nhưng vui lòng chấp nhận khi gặp phải đau khổ. 
Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 28 Thường niên 

Lc 12, 1-7: Phải can đảm làm chứng nhân cho Chúa 

 

Thiên Chúa quan phòng 

1. Lời Chúa: 

1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-
su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức 
là thói đạo đức giả.2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà 
người ta sẽ không biết.3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe 
giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 

4 Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân 
xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy 
sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: 
anh em hãy sợ Đấng ấy.6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà 
không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng 
được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Thiên Chúa quan phòng, chăm sóc: 

Ngài lo cho từng con chim sẻ, từng sợi tóc: “Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm 
cả rồi.” (c 7) 

Ngài lo cho con người nhiều hơn nữa vì con người cao trọng hơn mọi loài, chỉ thua kém 
thiên thần một chút. 

Thứ hai, tìm hiểu về “việc Chúa quan phòng” 

Không có việc gì xảy ra trong vũ trụ mà Thiên Chúa không muốn hay không ban phép. 

Các thánh giáo phụ và các thánh tiến sĩ dạy rằng “Trong suốt đời ta, không co gì xảy ra do 
ngẫu nhiên. Thiên Chúa can thiệp mọi chuyện và khắp mọi nơi.” 

3. Bài học: Hãy vững tin vào Chúa, vì Ngài săn sóc chúng ta. 

4. Sống đạo: Phó thác 

Trong ký sự ghi lại cuộc du hành, Mác-cô Pao-lô (Marco Paolo) thuật lại cuộc gặp gỡ với 
một số nhà truyền giáo tại Biển Đen. Nhìn chiếc thuyền quá đơn sơ của các tu sĩ, Marcô 
nhận xét: "Có lẽ các ngài chưa lường được những nguy hiểm trên biển cả. Với một hải 
trình gian nan như thế, các ngài lại không mang theo gì hết". Các nhà truyền giáo mỉm 
cười trả lời: "Chúng tôi được trang bị bằng đức tin cậy mến và Chúa chính là Đấng dẫn 
đường, như thế tưởng đã đủ cho chúng tôi." 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin ghé mặt đoái nhìn đến những ai đang làm việc, đang canh gác, hay đang 
than khóc đêm nay. Xin Chúa sai các thiên thần đến săn sóc những người đang ngủ. Lạy 
Chúa Kitô, xin an ủi những kẻ ốm đau, xin bổ sức cho những người mệt mỏi, xin chúc lành 
cho người hấp hối, xin xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ, xin nâng đỡ những ai đang 
buồn phiền và bảo trợ những người đang dào dạt hân hoan. 

Xin dủ lòng thương hết thảy mọi người, vì Chúa là Chúa của tình thương. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 28 Thường niên 

Lc 12, 8-12: Hãy can đảm 

 

Xưng Chúa và chối Chúa 

1. Lời Chúa: 

8 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con 
Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai 
chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 10 
"Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh 
Thần, thì sẽ chẳng được tha. 
11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và 
những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì 
ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, các tông đồ can đảm: 

Sau biến cố Chúa Giê-su phục sinh, các tông đồ can đảm lạ thường. Các ngài coi cái chết 
nhẹ tựa lông hồng. Tất cả các tông đồ đều chết vì đạo, chỉ trừ một mình thánh Gio-an chết 
trong tuổi già. 

Thứ hai, nguyên nhân của lòng can đảm: 

Người ta can đảm là do Chúa Thánh Thần thúc đẩy. 

Các tông đồ can đảm vì các ngài tin chắc Chúa Giê-su là Thiên Chúa do việc Ngài đã chết 
và đã sống lại. 

3. Bài học: Hãy vì Chúa mà sống can đảm. 

4. Sống đạo: Quyết tâm tử đạo 

Thánh Vê-na (Theophane Vesnard) chăn dê, đọc bài tường thuật cuộc tử đạo của chân 
phước Sạc Coóc-nay (Charles Cornay) tại Bắc Việt, ngày 20.9.1837. 

Cậu nói: “Cả tôi nữa, tôi cũng muốn sang Bắc Việt, tôi cũng muốn tử đạo.”  

Ngài tử đạo năm 32 tuổi. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, là con người thì ai cũng ham sống. Có người sống để chết và có  người 
chết sống muôn đời. Các thánh tử đạo, tuy chết phần xác, nhưng các ngài sống mãi trong 
lòng người, trong lịch sử và sống mãi trên nước thiên đàng. Amen. 
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TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 29, NĂM A 

Mt 22, 15-21: Nộp thuế cho Xê-da 

 

Không thật thà 

1. Lời Chúa: 

15 Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời 
mà mắc bẫy. 
16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su 
rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của 
Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 
Vậy xin Thầy cho biết ý kiến:  có được phép nộp thuế cho Xêda hay không 18Nhưng Đức Giê-
su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho 
tôi xem đồng tiền nộp thuế! " Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: "Hình và 
danh hiệu này là của ai đây? "21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của 
Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su biết mọi sự: 

Ngài biết họ lừa dối vì Ngài là Thiên Chúa: “Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Ngài 
nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!” (c 18) 

Với thời gian và kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể nhận ra sự dối trá của người khác.  

Thứ hai, có nên dối trá không? 

Ai dối trá sẽ làm mất uy tín, mất nhân cách vì mọi sự sẽ lộ ra ánh sáng. 

Chúng ta chỉ lừa người khác được một lần, chứ không lừa mãi được. 

3. Bài học: Hãy sống thật thà 

4. Sống đạo: Thật thà (3) 

Tại cửa hàng một thị trấn nhỏ, một thanh niên cao lớn, nhanh nhẹn đứng bán hàng. Ngày 
nọ, có bà già nhà quê vào mua hàng. Cậu trao cho bà món hàng và lấy tiền. Tối hôm đó, 
khi kiểm tiền, cậu thấy dư ra vài xu. Cậu nhẩm lại những người mua ngày hôm đó, và thấy 
số tiền dư đúng là của bà già nọ. Cậu đặt mấy xu đó vào túi, lấy mũ, đóng cửa và đi bộ tới 
nhà bà già cách đó 3 dặm. Cậu thiếu niên đó chính là Ap-ra-ham Lin-cân (Abraham 
Lincoln) sau làm Tổng thống Hoa Kỳ. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, thật thà là đức tính đáng quí, thật thà tạo uy tín cho mỗi người. Xin Chúa 
giúp chúng con luôn sống thật thà để tạo niềm tin nơi người khác. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 29, NĂM B 

Mc 10, 35-45: Quyền hành và phục vụ 

 

Đau khổ của Chúa và của con cái Chúa 
1. Lời Chúa: 
35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, 
chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các 
anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng 
con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh 
quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy 
sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức 
Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng 
sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên 
Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."  
41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su 
gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà 
thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì 
không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai 
muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được 
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, đau khổ Chúa Giê-su phải chịu: 
Người bị lên án xử tử (Mc 10, 33) 
Người bị nộp cho dân ngoại (Mc 10, 33) 
Người bị nhạo báng, khạc nhổ, bị đánh đòn và bị giết chết (Mc 10, 34) 
Thứ hai, đau khổ con cái Chúa phải chịu:  
Chúa Giê-su phục sinh không đem lại giàu sang, vì Chúa đã nói “Phúc cho ai có tinh thần 
nghèo khó” 
Chúa Giê-su phục sinh làm cho con Chúa bị bách hại. Nước Nhật bắt đạo 250 năm, Việt Nam 
300 năm. 
Chúa Giê-su phục sinh đem lại cái chết cho con cái Chúa : Phêrô chết treo lộn ngược trên 
thánh giá, các tông đồ tử đạo. 
3. Bài học: Đừng sợ khổ vì đau khổ đời nầy đem lại vinh quang đời sau. 
4. Sống đạo: Cấm đạo tại Nhật 
Năm 1597, chính phủ Nhật ra lệnh cấm đạo rất gắt gao. Nhiều nhà thờ bị phá huỷ. Ảnh tượng 
và sách Giáo Lý bị tịch thu hết. Các linh mục và giáo dân chạy trốn khắp nơi. 
Tại vùng Ô-đa-goa-ra (Odawara) người ta bắt được hai linh mục trẻ là Xi-mau-chi và U-da-goa 
(Simauchi và Uzawa) cùng nhiều ảnh tượng giải về Tô-ky-ô (Tokyo). Quan đại thần Su-ca-mô-
tô (Tsukamoto) nhặt trong đống ảnh tượng một tượng kỳ lạ : người gì mà để trái tim ra bên 
ngoài. 
Tsukamoto là một nhà nho uyên bác, có óc thực tế, thích tìm hiểu. Ông cầm tượng suy nghĩ 
và đêm đó, ông không ngủ được. Gần đến sáng, ông lấy viết ghi hai câu đối : “Đối ngoại hữu 
kỳ tâm - Đối nội vô tâm giả”. (Người có trái tim ở bên ngoài, bên trong lại không có tim ám chỉ 
người chỉ lo và yêu thương người khác mà không lo cho chính mình). Đó chính là đặc tính của 
Thánh Tâm Chúa Giê-su. 
Từ đó, ông tìm hiểu đạo và cảm nhận được chân lý. Sau cùng, ông xin được rửa tội âm thầm 
và vận động triều đình thả hai linh mục. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, đường thánh giá luôn đau thương. Và con cái Chúa luôn phải đi con đường 
thánh giá. Xin Chúa giúp chúng con vui lòng vác thánh giá, vì đường thánh giá là đường đưa 
đến vinh quang. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 29, NĂM C 

Lc 18, 1-8: Quan tòa bất chính và bà góa 

 

Vị quan tòa bất chính 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, 
không được nản chí.2 Người nói: Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ 
Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã 
nhiều lần đến thưa với ông: Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá 
lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên 
Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, 
kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."  

6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại 
không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người 
sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng 
minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất 
nữa chăng? " 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nói đến 2 tính cách của vị quan tòa bất chính. 

Thứ nhất, “Ông chẳng kính sợ Chúa” (c 2):  

Xin trích 2 câu nói của người đời cho thấy người không có đạo đức thì không đáng tin. 

Một, “Không còn tin Thiên Chúa nữa thì có gì mà không dám làm” (Dostoiwesky)  

Hai, “Đừng tin người không tin Chúa” (Taine) 

Thứ hai, “Ông chẳng coi ai ra gì” (c 2):  

Không phải cứ có học, cứ làm ông lớn là đương nhiên có tư cách: Ông quan nầy chẳng có 
tư cách. 

Chúng ta phải học tập tư cách trong lời ăn tiếng nói, nghĩa là phải dịu dàng, tâm lý. 

Chúng ta phải học tập tư cách trong xử thế, nghĩa là phải coi trọng mọi người. 

3. Bài học: Hãy tập sống có đạo đức và có nhân cách. 

4. Sống đạo: Vị thẩm phán tốt lành 

Tại tỉnh Ghi-so (Wishaw) có một người Công giáo đạo đức làm thẩm phán. Vào một buổi 
sáng, người ta giải đến tòa án một phạm nhân là người bạn cũ của ông từ thời thơ ấu. Với 
lương tâm lệch lạc, người này đã vi phạm luật lệ về đất đai. Những ai biết rõ về mối quan 
hệ giữa hai người đều nghĩ rằng viên thẩm phán sẽ xét xử nhẹ tay với phạm nhân. 
Nhưng họ rất ngạc nhiên khi biết là ông vẫn bắt phạm nhân phải nộp một số tiền phạt rất 
lớn. Họ càng kinh nhạc hơn, khi biết rằng viên thẩm phán đã lấy tiền riêng để trả tiền phạt. 
Ông đã làm bổn phận của ông với tư cách là một người thẩm phán bảo vệ luật pháp; nhưng 
ông bày tỏ lòng thương xót, khi tự nguyện nộp phạt thay cho bạn. Hành động đầy lòng nhân 
ái  này  đã tác động sâu xa đến tâm hồn của phạm nhân, khiến anh ta cảm thấy hối hận thật
sự. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người có đạo thì sẽ có đức. Đạo là gốc của con người. Người vô đạo sẽ 
làm nhiều việc thất đức. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống đạo đức. Amen. 
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Thứ Hai tuần 29 Thường niên 

Lc 12, 13-21: Đừng ham mê của cải 

 

Thu tích việc lành 
1. Lời Chúa: 
13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi 
chia phần gia tài cho tôi."14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay 
người chia gia tài cho các anh? "15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ 
mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo 
đảm nhờ của cải đâu." 

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều 
hoa lợi,17 mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 
Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi 
tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây 
giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng 
Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những 
gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm 
giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa gọi bất ngờ: 
“Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ 
về tay ai?” (c 20) 
Ai quên rằng Chúa gọi bất ngờ là người không khôn. 
Ai không biết dùng của cải để làm việc tốt cũng là người không khôn. 
Ai không biết rằng của cải chưa chắc đem lại hạnh phúc thì là người không khôn. 
Thứ hai, phải thu tích việc lành: 
“Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận 
cũng như thế đó” (c 21) 
Chúa không trách người giàu vì họ giàu, mà vì họ không biết chia sẻ, và chia sẻ là cách 
làm giàu trước Thiên Chúa. 
Hãy thu tích thật nhiều của cải tinh thần là đức tin, là đời sống bí tích, đời sống công bằng, 
phục vụ.  
3. Bài học: Hãy thu tích việc lành để chuẩn bị trình diện Chúa. 
4. Sống đạo: Việc lành 
Sống với nhau 60 năm. Đau gần chết, ông hỏi bà:  
Tôi chết, bà làm gì cho tôi?  
Tôi khóc thảm thiết.  
Tôi đâu biết gì. 
Tôi đóng hòm đẹp, để nến đầy quan tài.  
Tôi đâu biết gì. 
Tôi sẽ ở lại bên mồ ông, khóc cho nước mắt thấm vào thân thể ông.  
Tôi đâu biết gì. 
Vợ nói: Ôi cái chết thật đáng sợ. 
Chồng: Cái chết sẽ đẹp nếu khi sống, mình biết làm nhiều việc lành. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, lời Ngài nói “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì 
những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” thật ý nghĩa. Xin Chúa giúp chúng con biết khôn 
ngoan thu tích việc lành phúc đức khi còn sống ở đời tạm nầy. Amen. 
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Thứ Ba tuần 29 Thường niên 

Lc 12, 35-38: Hãy tỉnh thức 

 

Những cách tỉnh thức 

1. Lời Chúa: 

35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ 
đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những 
đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, 
đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông 
chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu nêu 2 cách tỉnh thức. 

Thứ nhất, “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (c 35): 

Thắt lưng là tư thế đang làm việc. Làm việc nào? Đó là việc phụng sự Chúa qua cầu 
nguyện, thờ lạy, ngợi khen. Đó cũng là việc phụng sự anh em qua đời sống công bằng, 
tương trợ, bác ái. 

Thắp đèn là thái độ sẵn sàng không ngừng nghỉ, dù là ban đêm. Đèn sáng ý cũng nói đến 
việc thu tích các việc lành phúc đức. 

Thứ hai, “Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về” (c 36): 

Chủ về sớm hay trễ làm sao biết được. Chúa cũng đến lúc chúng ta không ngờ. 

Điều cần trong tỉnh thức là làm việc lành phúc đức. 

3. Bài học: Hãy chuẩn bị ngày về trời trong tinh thần tỉnh thức. 

4. Sống đạo: Thiếu tỉnh thức (2) 

Ma-da-ranh (Mazarin) một bộ trưởng cường hào dưới thời vua Lu-y (Louis) 15. Ông đau 
khi đang chơi bài.. Ông tự bảo: Không sao, chỉ xoàng thôi. Rồi ông bảo người nhà cầm 
bài cho ông chơi. Nhưng chưa kịp trao thì bộ bài rơi và ông khụy xuống. Người ta nghe 
được những  lời cuối cùng trong hỡi thở thều thào: “Hỡi linh hồn khốn nạn của tôi, mầy sẽ 
ra sao bây giờ? ” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, ai cũng biết tỉnh thức là cần thiết, nhưng chẳng mấy ai tỉnh thức. Đó là 
thái độ thiếu khôn ngoan. Xin Chúa giúp chúng con thấy sự nguy hiểm của sự thiếu tỉnh 
thức để luôn biết tỉnh thức. Amen. 
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Thứ Tư tuần 29 Thường niên 

Lc 12, 39-48: Phải sẵn sàng chờ chủ trở về 

 

Còn lâu 
1. Lời Chúa: 

39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để 
nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút 
anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 
41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả 
mọi người? "42 Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ 
sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ 
về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh 
em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy 
nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say 
sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và 
ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.  

47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì 
sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn 
ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi 
nhiều hơn. 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, ý nghĩ hướng dẫn hành động: 
Người trẻ, khỏe ít chuẩn bị chết vì nghĩ rằng mình không dễ mà chết. 
“Còn lâu” là từ  ngữ rất nguy hiểm cho tinh thần chuẩn bị. Còn lâu mới thi nên chơi thay vì 
học và rồi thi rớt; còn lâu mới lễ nên đi lễ trễ... 
Thứ hai, vài câu tục ngữ nói lên tinh thần tỉnh thức: 
Những kẻ khôn ngoan biết lợi dụng thời gian đang sống (Eph 5, 16) 
Con phải làm việc lúc ban ngày. Đêm đến không còn thời giờ nữa (Ga 9, 14). 
3. Bài học: Hãy luôn tỉnh thức 
4. Sống đạo: Vội gì, còn lâu mà! 
Ngày kia, Sa-tan họp các đồ đệ bàn tính kế hoạch: 
Làm thế nào để chiếm đoạt được các linh hồn? 
Tôi sẽ rỉ tai họ rằng ” Không có Chúa. Không có Chúa”, con thứ nhất trả lời. 
Họ đâu có tin. Nhìn vũ trụ, họ không thể nào nói là không có Chúa được. 
Tôi sẽ rỉ tai họ ”Chết là hết. Chết là hết.” 
Than ôi, sự đời đời đã được khắc sâu vào chính giữa trái tim của con người. 
Sa-tan và các đồ đệ trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng một con quỷ khác đứng dậy. “Tôi sẽ nhắc đi 
nhắc lại cho loài người rằng Chúa có thật và chết là chưa hết đâu. Tôi lại còn nói với họ hãy ăn 
năn đền tội và trở lại với Chúa. Nhưng tôi sẽ rỉ tai họ” Gấp gì, còn chán thời giờ. Gần chết hẳn 
ăn năn tội, đợi khi nguy hiểm tới rồi hẳn lo phần hồn cũng chưa muộn gì.” 
Quỉ vương Sa-tan cười ha hả: 
Tuyệt, tuyệt! Theo kế hoạch này, thế nào chúng ta cũng thành công. (Trích ”Phúc”) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, cụm từ “Còn lâu” nói lên sự thiếu chuẩn bị, và đó là điều nguy hiểm cho 
cuộc sống mỗi người. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức, luôn chuẩn bị để tránh 
những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Amen. 
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Thứ  Năm tuần 29 Thường niên 

Lc 12, 49-53: Những thử thách trong việc trung thành với Chúa 

 

Chia rẽ do Tin Mừng 

1. Lời Chúa: 

49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng 
lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc 
này hoàn tất! 

51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em 
biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một 
nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại 
con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng 
chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."  

2. Suy niệm: 

Chúng ta tìm hiểu lời Chúa hôm nay qua 2 điều. 

Thứ nhất, những lời khó nghe, khó chấp nhận vì mang nét chia rẽ, đấu tranh: 

“Từ nay, 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau” (c 52) 

“Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ. 
Mẹ chồng chống đối nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (c 53) 

Thứ hai, ý nghĩa: 

Chúng ta hiểu những câu khó nghe trên đây qua 3 điểm. 

Một, lời Chúa không nói đến sự chia rẽ trong gia đình hoặc bất cứ nơi đâu. 

Hai, lời Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát theo Chúa.  

Ba, khi đã chọn Chúa, sống tốt lời Chúa thì chúng ta lại được mọi sự như được sự hòa 
thuận, được anh em, cha mẹ.. 

3. Bài học: Hãy dứt khoát chọn Chúa. 

4. Sống đạo: Tuyên xưng đức tin 

Một em bé gái Trung Hoa khấn xin Giám Mục ban cho em Bí Tích Thêm Sức, Vị Giám 
Mục thừa sai do dự vì em bé còn quá trẻ. Tuy vậy, em vẫn luôn cầu khẩn em xin. 

Sau khi con được thêm sức, nếu như quan quyền bỏ tù con và nếu họ hỏi con về đức tin, 
con sẽ trả lời như thế nào? 

Thưa Đức Cha, con sẽ trả lời rằng con là Kitô hữu nhờ ơn của Chúa. 

Và nếu họ yêu cầu con từ chối Tin Mừng, con sẽ làm gì? 

Con sẽ trả lời: không bao giờ. 

Nếu họ kêu đao phủ tới và nói với con: Ngươi hãy bỏ đạo đi, nếu không sẽ bị chặt đầu, thì 
đâu là câu trả lời của con? 

Con sẽ nói: “Cứ chặt” 

Và em bé này đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con hiểu đúng lời Chúa để hành động đúng. Xin giúp 
chúng con tìm mọi cách để học biết về Chúa, và chỉ khi nào chúng con xác tín về Chúa, 
thì chúng con mới theo Chúa đến cùng. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 29 Thường niên 

Lc 12, 54-59: Tìm hiểu các hiện tượng trời đất 

 

Không nhận ra 
1. Lời Chúa: 

54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các 
người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các 
người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc 
đất trời, thì các người  biết nhận xét, còn thời đại này,  sao  các  ngườ  lại  không biết nhận
 xét?  

57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối 
phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy 
lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào 
ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối 
cùng."  
2. Suy niệm: 
Chúng ta tìm hiểu lời Chúa hôm nay qua 2 vấn đề. 
Thứ nhất, người ta rành chuyện đời: 
Người ta nhìn mây biết trời sắp mưa, nhìn gió nồm biết trời sẽ oi bức (c 54-55) 
Trong các vụ kiện, người ta biết cách chạy chọt để thoát hiểm hoặc giảm tội. 
Thứ hai, người ta không rành chuyện đạo:  
Ngày xưa, Chúa Giê-su đến, nhưng người Do Thái nhận không ra. Họ giản lược Tin 
Mừng vào các ý tưởng họ thích, tức là mong Chúa đến như một vị vua để giải phóng họ 
khỏi ách nô lệ Rô-ma. Nếu ho nghĩ như thế thì họ sẽ không bao giờ hiểu được Chúa Giê-
su vì Ngài đến, không phải để giải phóng dân tộc, nhưng giải phóng tội lỗi và sự dữ. 
Ngày nay, Chúa Giê-su ở giữa mọi người, nhưng hình như người đời chọn siêu sao hơn 
chọn Ngài. Đó là điều khó hiểu và nguy hiểm. 
3. Bài học: Hãy nhìn vấn đề sâu sắc và chính xác hơn. 
4. Sống đạo: Xem kịch 
Có một vở kịch rất hay, người ta mời Hoàng đế Na-pô-lê-ông (Napoleon) và các quan văn 
võ tới xem. Tuy không ưa thích, nhưng vì nể Vua và các quan, đức ông Rô-an (Louis 
Franges De Rohan) cùng đi dự. 
Đi xem kịch, nhưng vua Napoleon muốn nhờ dịp đó để xem xét từng ông quan. Đức ông 
Rohan được mời ngồi gần vua. Khi vở kịch đến chỗ hay nhất và mọi người im lặng, dồn 
cả hai mắt chăm chú xem, vua quay sang phía ông Rohan, thấy đức ông đang ngắm mắt, 
hai tay ủ trong chiếc áo khoác và có vẻ cầm trí lắm. Vua ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng 
đó, ngài đến gần, khẽ cầm tay lôi ra, thì thấy tay đức ông đang cầm tràng hạt. Ông Rohan 
giật mình và sợ nhà vua trách mắng, song trái lại, vua khen đức ông và coi như siêu phàm 
không thiết tha đến những lặt vặt của tuồng kịch. 
Về sau, vua đặt đức ông Rohan lên chỉ huy quân đội. Ngài ép mình nhận, song thấy cảnh 
đời đầy dẫy những tham lam ghen tị, nhất là từ ngày bà vợ yêu quí mất, đức ông sinh 
chán nản, muốn đem cuộc đời còn lại phục vụ Chúa và các linh hồn. Ngài xin vào chủng 
viện Xuân Bích (Saint Sulpice) sau chịu chức linh mục. Năm 1828 lên chức Giám Mục (địa 
phận Auch và Dasagcon) và năm 1830, Tòa thánh đặt ngài lên chức Hồng Y. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, những ai nhìn ra sự mau qua chóng hết của cuộc sống trần gian sẽ 
không bám víu vào trần gian. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy đâu là chóng qua và đâu 
là vĩnh cửu để một đời sống cho vĩnh cửu. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 29 Thường niên 

Lc 13, 1-9: Hãy mau mắn hối cải 

 

Tội lỗi và đau khổ 
1. Lời Chúa: 
1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng 
trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.2 Đức Giê-su đáp lại rằng: 
"Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê 
khác sao?3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì 
các ông cũng sẽ chết hết như vậy.4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè 
chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem 
sao?5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì 
các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."  
6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta 
ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả 
này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?8 Nhưng người làm 
vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân 
cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, Chúa Giê-su tận dụng cơ hội: 
Nhân vụ quan Phi-la-tô ra lệnh giết một số người Ga-li-lê nổi loạn (c 1) và vụ 18 người bị tháp 
Si-lô-ác đè chết, Chúa Giê-su dạy bài học sám hối: ”Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, 
thì các ông cũng sẽ chết y như vậy.” (c 4) 
Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều biến cố có thể trở nên bài học sám hối cho chúng ta. 
Thứ hai, Chúa Giê-su sửa đổi quan niệm: 
Người Do Thái cho rằng những người bị giết trên đây là có tội nên bị tai nạn như thế là hợp lý. 
“Đức Giê-su nói: Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê nầy phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn 
mọi người Ga-li-lê khác sao? Không phải thế đâu!” (c 2-3). 
Chúa Giê-su không đồng quan điểm với họ, vì có nhiều người đầy tội lỗi mà vẫn sống phây 
phây, còn kẻ lành nhiều khi lại bị chết oan... 
3. Bài học: Hãy nghe để hiểu và để sám hối. 
4. Sống đạo: Văn hào Đót-toi-sky (Dostoievsky) 
Văn hào Dostoievsky, lúc 20 tuổi, đã cho ra đời cuốn sách đầu tiên của ông với tựa đề là "Dân 
Nghèo". Sách được rất nhiều người đọc và ca tụng. Vì cuốn sách này, ông bị buộc tội là phản 
động chống Nga hoàng. Ông và một số người khác bị bắt và bị kết án tử hình. Nhưng về sau án 
được đổi thành tù chung thân và những người thụ án bị đày sang Xi-bê-ri (Sibérie). Dostoievsky bị 
giam tù ở đây 4 năm và phải ngưng viết lách trong 10 năm kể từ ngày bị đi tù.  
Tù đày đã không làm cho ông nhụt chí và tàn phá đời mình, mà trái lại, càng làm cho ông thêm 
mạnh sức và có uy tín lớn. Có người hỏi ông, ông lấy quyền nào mà lên tiếng thay cho nhân dân. 
Ông xăn tay áo lên giơ hay cổ tay còn in dấu vết xiềng xích mà nói: "Đây là quyền của tôi." 
Bạn bè tỏ vẻ thương hại và buồn cho ông, nghe ông nói: "Nhà tù đã cứu tôi. Nhờ nhà tù, tôi đã 
thành một con người hoàn toàn mới. Sibérie và nhà tù đã trở thành niềm vui lớn lao cho tôi. Ở đó, tôi 
đã có thể sống một cuộc đời trong sạch và hạnh phúc. Tôi đã tới đó như đã tới một trường học tốt. 
Ở đó, tôi đã thấy tôi rõ hơn và đã học để hiểu Chúa Ki-tô..." 
Phải chăng từ bỏ, tù đày thử thách cũng có thể là những cơ hội làm chúng ta thêm kiên vững để 
có sức thắng vượt? 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, mỗi người có một số phận. Và số phận đau khổ thường là vấn đề đáng suy 
nghĩ. Qua lời Chúa, có những người bị giết chết ; qua câu chuyện, có những người phải ở tù. 
Xin cho mỗi người biết nhìn cuộc đời để thấy ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen. 
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TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 30, NĂM A 

Mt 22, 34-40: Điều răn trọng nhất 

 

Luật và lòng mến 

1. Lời Chúa: 

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những ngươi 
Pha-ri-sêu họp nhau lại.35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử 
Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 
Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh 
hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn 
điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính 
mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, luật và người Do Thái: 

Với người Pha-ri-sêu, mến Chúa là giữ luật theo mặt chữ, giữ thật đúng, thật kỹ. 

Họ phải bỏ thời gian lâu dài để học hỏi 613 điều răn trong Cựu Ước và vô số điều luật khác. Nói 
tóm lại, họ giữ luật vì luật. 

Thứ hai, luật và Chúa Giê-su: 

Chúa Giê-su không chủ trương giữ luật vì luật nhưng vì lòng mến Chúa. Nói tóm lại, Chúa 
Giê-su coi lòng mến quan trọng hơn luật lệ. 

3. Bài học: Hãy lấy tình mà xử với nhau. 

4. Sống đạo: Tình thương của Đức Cha Xét (Seitz) 

Đức Cha Phaolô Seitz (Đức Cha Kim) luôn hiện diện giữa giáo dân. Vào năm 1972, khi 
những trận đánh giải phóng Kon-tum bùng nổ ác liệt, ngài vẫn lái xe đi cứu thương dưới 
làn bom đạn. Một phóng viên ngoại quốc phỏng vấn ngài trên cảnh đổ nát hoang tàn:  

Đức Cha không sợ sao?   

Tôi không sợ, ngài trả lời. Nhưng ngẫm nghĩ một lát ngài nói tiếp: "Không, tôi chưa nói đúng sự 
thật. Tôi sợ lắm chứ! Nhưng vì bổn phận, tôi sẵn sàng sống chết với giáo dân của tôi." 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, tình thương mạnh hơn sự chết. Đó là một câu nói khó tin nhưng có thật. 
Xin Chúa giúp chúng con luôn xử sự bằng tình thương và mọi sự sẽ tốt đẹp. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 30, NĂM B 

Mc 10, 46-52: Người mù ở Giê-ri-cô 

 

Mù và sáng 

1. Lời Chúa: 

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một 
đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ 
đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh 
ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "48 Nhiều 
người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ 
lòng thương tôi! "49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và 
bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! "50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt 
dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa 
Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! " Tức 
khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, cái sáng của anh mù: 

Anh mù nhận ra Chúa Giê-su là Con vua Đa-vít tức là Thiên Chúa, còn người Do Thái thì 
không nhận ra. 

Anh mù biết tận dụng cơ hội để tiếp cận Chúa Giê-su. Đó là dịp duy nhất để may ra Ngài 
chữa cho anh. Và anh đã được toại nguyện. 

Anh mù đã ca ngợi Chúa sau phép lạ sáng mắt. 

Thứ hai, cái mù của người sáng: 

Người mù là người nghe điều phải mà không chấp nhận. 

Người mù là người thấy gương sáng mà không bắt chước. 

Người mù là người biết có Chúa mà không chịu tin. 

3. Bài học: Hãy mở rộng con mắt để thấy và tin. 

4. Sống đạo: Mẹ lên thiên đàng 

Khi mẹ tôi chết tôi cúi xuống vuốt mắt mẹ. Đột nhiên, buồn sầu tràn ngập tâm hồn và tôi 
khóc thảm thiết. Con tôi là A-đê-ô-đa-tút (Adeodatus) thấy bà chết thì khóc lớn tiếng, nhưng 
chúng tôi bảo cháu im và cháu bình tĩnh lại. Tôi đè nén không khóc và khi đưa đám, chúng 
tôi không thích tỏ ra buồn phiền hay than khóc. Chúng tôi coi chuyện đó chỉ dành cho 
những người tin rằng chết là hết hay là mất mát. Dù sao mẹ tôi cũng chết sung sướng, 
nghĩa là mẹ tôi không chết, vì tôi biết niềm tin của mẹ sẽ đưa mẹ tôi về thiên đàng. 

Điều làm tôi đau khổ trong lòng chính là không được ở bên mẹ thân tình, là chấm dứt một cái 
gì quí giá và độc đáo cho chúng tôi. Mẹ gọi tôi là đứa con tốt lành nhưng mẹ còn tốt với tôi rất 
nhiều và những điều mẹ làm cho tôi có giá trị biết bao.  

(Thánh Âu-gút-ti-nô, Tự thú) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, anh mù nhìn ra Chúa và tin tưởng nơi Ngài. Thánh Au-gút-ti-nô tin rằng 
mẹ chết là về thiên đàng nên không than khóc thảm thiết. Xin Chúa giúp chúng con vững 
tin để thấy Chúa trên đời và ở bên Chúa đời đời trên trời. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 30, NĂM C 

Lc 18, 9-14: Dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế 

 

Tự  tin và tự phụ 

1. Lời Chúa: 

9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà 
khinh chê người khác:10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm 
Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm 
rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất 
chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho 
Chúa một phần mười thu nhập của con.”13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí 
chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin 
thương xót con là kẻ tội lỗi.”14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về 
nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ 
bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, tự tin là thái độ quyết tâm vươn lên: 

Theo một bản thăm dò thì người Mỹ cho mình giỏi Toán và họ cố gắng vươn lên, dù họ 
không phải là người giỏi Toán nhất. 

Ai sợ thua thì coi như đã thua. Vì thiếu tự tin nên dễ bị thua cuộc. 

Thứ hai, tự phụ là thái độ kiêu ngạo: 

Người biệt phái thưa với Chúa: “Con không trộm cắp, bất chính, ngoại tình... Con ăn chay 
mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1 phần 10 thu nhập của con”(c 11-12). Đó là thái độ 
kiêu căng, tự phụ. 

Ai quá tự phụ sẽ thành người kiêu ngạo: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.” (c 14) 

3. Bài học: Hãy loại bỏ tính kiêu ngạo. 

4. Sống đạo: Hồng y khiêm tốn 

Thật thế, sau khi Đức Cha Goa-bu-ru (Goiburu) đã nhắm mắt ra đi Đức Giáo hoàng 
Phaolô VI mới công bố ngài là một Hồng Y in péc-tô ("in pecto" nghĩa là giữ kín) của Hội 
Thánh Công giáo.  

Lòng trung thành của ngài đối với Hội Thánh đã được Đức Phaolô VI ban cho vinh dự cao 
quý nói trên. Đức Giáo hoàng còn cho biết thêm: Sau những năm ngồi tù ở Bung-ga-ri, 
Đức Cha Goiburu bị quản chế trong một xứ nọ. Khi được tin Đức Thánh Cha chọn mình 
làm Hồng Y bí mật, ngài đã trình bày cùng Đức Thánh Cha như sau: "Nay con yếu đuối lại 
đang ở trong vòng kỷ luật, xin Đức Thánh Cha hãy để chức Hồng Y lại cho một người 
khác có khả năng hơn con". Thấy lòng khiêm tốn của Đức Cha Goiburu, Đức Thánh Cha 
càng quý mến hơn và giữ y quyết định và phong ngài làm Hồng Y "không công bố".  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người biệt phái qua lời Chúa hôm nay kiêu căng nên sinh thói khinh 
người. Xin giúp chúng con nhận ra khuyết điểm của mình để khiêm nhượng hơn và để tôn 
trọng người khác hơn. Amen. 
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Thứ Hai tuần 30 Thường niên 

Lc 13, 10-17: Phải thực thi bác ái ngày Sa-bát 

 

Nhân danh 

1. Lời Chúa: 

10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.11 Ở đó, có một phụ nữ bị 
quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng 
thẳng lên được.12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát 
khỏi tật nguyền! 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh 
Thiên Chúa. 
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên 
tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh 
những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát! "15 Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! 
Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống 
nước?16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm 
nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?"17 Nghe Người 
nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui 
mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, nhân danh ý thức hệ:  

Người ta nhân danh ngày sa-bát để tỏ ý không muốn Chúa Giê-su chữa bệnh cho người 
đàn bà: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có 
đến vào ngày sa-bát! " (c 14) 

Đức quốc xã nhân danh “dân tộc ưu tuyển” nên đã giết hàng triệu người Do Thái. 

Xã hội nhân danh hạnh phúc nên đã cho phép phá thai, tiêu diệt hàng triệu trẻ em vô tội. 

Chúng ta vịn lý nầy lẽ kia để không giúp đỡ một ai đó thì chúng ta đã cư xử thiếu tình 
thương. 

Thứ hai, nhân danh tình thương: 

Ai nhân danh tình thương thì sẽ luôn làm điều tốt và hữu ích. 

Tình thương chỉ trong sáng khi tình thương bat nguồn từ Thiên Chúa, nghĩa là khi chúng 
ta thật tình yêu mến Chúa, chúng ta mới nghĩ đúng và làm tốt. 

3. Bài học: Hãy vì Chúa mà làm điều lành. 

4. Sống đạo: Phong trào Phô-cô-la-rê (Focolare) 

Năm 1943, cô Chi-a-ra Lu-bích (Chiara Lubich) đã khởi xướng phong trào Focolare với lý 
tưởng "Hiệp nhất tất cả mọi thành phần của Nhiệm Thể Chúa Kitô." 

Chiara Lubich lúc ấy là một cô gái trẻ, vừa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, cô đã có một đời sống nội 
tâm sâu xa, yêu thích sống gần Thiên Chúa. Một lần nọ, mẹ cô sai cô đi mua sữa cho em, Cô 
vui vẻ làm công việc với tinh thần vui tươi, hăng hái. Trên đường đi, cô cảm thấy dường như 
đã tìm được ơn gọi của mình là hoạt động bác ái giữa những người cùng khổ. Lúc đó, cô 
đang điều khiển một nhóm Công giáo Tiến hành. Sau chuyến đi dự khoá hội thảo tại Lô-rét-tô 
(Loretto) Chiara Lubich đã quyết tâm theo Chúa bằng cách sống ba lời khuyên Phúc Âm: 
Khiết tịnh, Khó nghèo và Tuân phục.   

Thế chiến thứ hai bùng nổ, Chiara Lubich vẫn còn ở lại Tren-tô để phục vụ các nạn nhân 
chiến tranh. Tình yêu của cô đối với tha nhân đã quyến rũ nhiều thiếu nữ khác cùng sống  

         
 



 

240
 

lý tưởng Bác ái Hiệp nhất, thấy Chúa trong tha nhân, nhất là trong những người bị đời bỏ 
rơi và xua đuổi...Và nếp sống ấy đã vượt ra khỏi ranh giới thành phố Tren-tô. 

Vào một ngày nọ, giữa năm 1948, một thanh niên 20 tuổi, chuyên viên điện, đến sửa điện 
tại nhà các cô. Nghe các cô nói về Thiên Chúa và về kinh nghiệm sống, anh thích thú và 
muốn nghe mãi. Lúc xong việc, thay vì nhận tiền công, anh ta lại xin được trở thành một 
thành viên của Focolare, vì nghe thấy một tiếng thiêng liêng gọi anh sống đời sống đó. Rồi 
một kỹ sư nữa cũng đến xin gia nhập. Thế là "Tổ Nam" được thành hình. Trụ sở đầu tiên 
của tổ là một chỗ nuôi gà vịt được sửa lại. Ngày kia, có một linh mục đến gặp hai anh. 
Thấy hai anh sống trong chuồng gà, ngài chê là điên. Các anh trả lời: "Chúng con điên vì 
Tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng điên."   

Ngày nay, phong trào đã bành trướng khắp thế giới. Năm 1977, chị Chiara Lubich được giải 
thưởng quốc tế Tắm-pồ-tần (Templeton) về tôn giáo trao tặng tại Luân đôn. Chị thường nói: 
"Chúng tôi lên tiếng để la lớn cho thế giới một lời: Thiên Chúa." 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, ông trưởng hội đường nhân danh ngày sa-bát để ngăn Chúa Giê-su 
chữa bệnh, nước Đức nhân danh chủ nghĩa “dân tộc ưu tuyển” để rồi gây quá nhiều tai 
họa làm khổ con người. Xin Chúa giúp chúng con hiểu tình thương và sống tình thương, vì 
chỉ có tình thương mới đem lại hạnh phúc cho con người. Amen. 
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Thứ Ba tuần 30 Thường niên 

Lc 13, 18-21: Hạt cải mọc lên 

 

Giáo Hội là men trong thế giới 

1. Lời Chúa: 

18 Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 
Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó 
lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." 

20 Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?21 Nước Thiên Chúa giống như 
chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề về Nước Chúa. 

Thứ nhất, vai trò của Nước Chúa là men trong thế gian: 

Nếu men bị biến chất thì hư và mất hiệu quả. Nếu các tín hữu sống giữa thế gian mà biến 
chất thì vô ích.  

Chúng ta phải biến đổi môi trường nên tốt và không để môi trường làm chúng ta bị hoen 
ố. 

Thứ hai, Nước Chúa phải lớn lên: 

Nước Chúa chưa hoàn tất nhưng đang lớn dần. Hơn nữa, Nước Chúa lớn dần nhưng khó 
thấy và không một sáng một chiều mà lớn được. Do đó, chúng ta cứ phải tận tình truyền 
giáo. 

3. Bài học: Hãy luôn hoạt động để  Nước Chúa rộng mở. 

4. Sống đạo: Truyền giáo bằng điện thoại 

Năm 1939, tại Nữu Ước, một tối kia, cha Hon (Hall) nghe một cú điện thoại. Lạ thay, 
người đang nói với cha là một người mà cha chưa hề quen biết. Ông nói ông đang có 
chuyện buồn trong gia đình. Cho rằng ông này đã quay lầm số điện thoại của mình, cha 
Hall định xin lỗi ông và gác máy. Nhưng bỗng được ơn Chúa soi sáng, cha Hall cầm chặt 
lấy cây Thánh Giá trên bàn viết và dịu dàng nói tiếp với người đàn ông đang gọi mình: 
"Xin ông cứ vui lòng nói, tôi lắng nghe ông nói đây.” 
Sau một tiếng đồng hồ tâm sự, ông khóc nức nở và cám ơn cha Hall rối rít. Và từ đó, bắt 
đầu một cuộc truyền giáo mới: truyền giáo bằng điện thoại. Mỗi tuần, cha Hall được gọi 
điện thoại đến 3.000 lần.  

Cha Hall được Giáo Quyền cho phép truyền giáo qua điện thoại để đem Lời Chúa đến cho bất kỳ 
ai cần được an ủi, giải sáng và hướng dẫn bằng phương tiện truyền thông đại chúng này. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, công việc mở mang Nước Chúa là công việc của mỗi người. Xin Chúa 
ban ơn giúp chúng con tích cực đem Chúa đến cho lương dân bằng mọi cách thức có thể. 
Xin Chúa hóa chúng con để chúng con trở thành men muối trần gian. Amen. 
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Thứ Tư tuần 30 Thường niên 
Lc 13, 22-30: Vào qua cửa hẹp 

Người đứng chót sẽ lên đứng đầu 
1. Lời Chúa: 
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng 
dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người 
bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người 
sẽ tìm cách vào mà không thể được. 
25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và 
nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!” , thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không 
biết các anh từ đâu đến!”26 Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt 
ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.”27 Nhưng ông sẽ đáp lại: 
"Ta  không  biết  các anh   từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất 
chính! ” 
28 Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng 
tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ 
đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên 
hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.   
2. Suy niệm: 
"Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót." 
(c 30) 
Chúng ta tìm hiểu câu lời Chúa trên đây qua 3 điểm: 
Một, người đứng đầu ám chỉ người Do Thái là dân riêng của Chúa, người đứng chót ám chỉ dân 
ngoại là những người chưa biết Chúa. 
Hai, câu lời Chúa dạy rằng ai muốn lên thiên đàng thì điều chính yếu là sống tốt, chứ không phải là có 
tên trong sổ rửa tội. 
Ba, ý cũng nói là những người nổi danh ở đời nầy có thể rất thấp kém ở đời sau, và có những 
người chẳng ai biết đến ở đời nầy có thể nổi danh ở đời sau. 
3. Bài học: Hãy cố gắng sống tốt chứ đừng tự phụ mình là công giáo nòi. 
4. Sống đạo: Vị Vua thứ tư 
Hôm nay lễ Ba vua, Phúc Âm chỉ nhắc đến ba vị vua. Thế nhưng văn sĩ (Joergensen) người Đan 
Mạch thì lại tưởng tượng ra một vị vua thứ tư. Vị vua thứ tư này đến chầu Chúa Giêsu sau ba vị 
vua khác, nhưng mặt ông tiu nghỉu bởi vì ông không còn gì để dâng tặng Ngài.  
Trước khi lên đường, ông chọn ba viên ngọc quí nhất trong kho tàng của ông, thế nhưng dọc 
đường, gặp bất cứ ai xin, ông cũng mang ra tặng hết.  
Người thứ nhất mà ông đã gặp là một cụ già rét run vì lạnh. Động lòng trắc ẩn, ông đã tặng cho cụ 
già viên ngọc thứ nhất. Đi thêm một đoạn đường nữa, ông gặp một toán lính toan làm nhục một cô 
gái. Ông đành mang viên ngọc thứ hai ra thương lượng với chúng để chuộc lại cô gái. Cuối cùng, 
khi tiến vào địa hạt Bêlem, ông gặp một người lính do vua Hêrôđê sai đi để tàn sát các hài nhi trong 
một ngôi làng lân cận. Vị vua thứ tư đành phải rút ra viên ngọc cuối cùng để tặng cho người lính và 
thuyết phục anh từ bỏ ý định gian ác.  
Tìm được Hài Nhi Giêsu, vị vua thứ tư chỉ còn hai bàn tay trắng. Ông bối rối và kể lại cuộc hành 
trình của mình.  
Nghe xong câu chuyện, Hài Nhi Giêsu mỉm cười đưa bàn tay bé nhỏ ra đón nhận quà tặng của 
ông. Nó không phải là vàng bạc châu báu, nhưng là tấm lòng vàng được dệt bằng những nghĩa cử 
đối với tha nhân, nhất là những người túng thiếu, đói khổ, những người cần giúp đỡ.  
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, 
Xin cho chúng con trở thành đôi mắt của Chúa, 
để chúng con diễn tả được tình yêu thương của Chúa. 
Xin biến chúng con trở thành đôi tay của Chúa 
để chúng con nâng đỡ phục vụ anh chị em. 
Xin cho chúng con trở thành đôi chân của Chúa, 
để chúng con sẵn sàng đến với tha nhân. 
Xin biến chúng con trở thành con tim của Chúa, 
để chúng con biết thật sự yêu thương mọi người. (Lời nguyện của một thiếu nữ) 
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Thứ Năm tuần 30 Thường niên 

Lc 13, 31-35: Chúa Giê-su sẽ chịu chết 

 

Chúa Giê-su khóc thương thành Giê-ru-sa-lem 

 
1. Lời Chúa: 
31 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì 
vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! "32 Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: 
"Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.33 Tuy nhiên, 
hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-
sa-lem thì không được. 
34 "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! 
Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi 
không chịu.35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các 
ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức 
Chúa!"  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, tội của thành Giê-ru-sa-lem: 
Thành Giê-ru-sa-lem có tội: “Ngươi giết các tiên tri và ném đá những kẻ được sai đến” (c 34). Vì không 
tin nên họ phạm tội giết chết những người đem Tin mừng cứu rỗi đến cho họ. 
Thành Giê-ru-sa-lem có tội vì đã chối bỏ tình yêu thương của Thiên Chúa: “Đã bao lần Ta muốn 
tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu” (c 34). 
Thứ hai, hậu quả của thái độ từ chối Thiên Chúa: 
“Nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc” (c 35): nghĩa là thành bị Thiên Chúa bỏ rơi. 
“Cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa” (c 35): Ý nói là dân Do 
Thái sẽ trở lại sau cái chết của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, ai vẫn cố tình chối bỏ Ngài sẽ xa cách 
Ngài mãi mãi. 
3. Bài học: Hãy ăn năn hối cải để trở nên người tốt. 
4. Sống đạo: Từ người chồng vô thần trở thành Linh mục 
Cha Lơ-dơ (Leseur) tu sĩ Dòng Đa-minh ở Pháp, trước đây vốn là một nhà trí thức vô thần hết sức 
cực đoan. Thế mà ngược lại, bà vợ Ê-li-da-bét Lơ-dơ (Elisabeth Leseur) lại là một phụ nữ Công 
Giáo rất mực đạo đức và thánh thiện, do vậy gia đình luôn giữ được bầu khí và nếp sống hạnh 
phúc, cũng như họ luôn là một tấm gương nhân ái cho mọi người.  
Khi bà lâm bạo bệnh qua đời đột ngột, người chồng không khỏi tiếc thương người vợ có tâm hồn 
quảng đại dịu dàng ấy, nên đã cố gắng lục tìm, đọc lại những tập nhật ký trước đây của bà. Ông 
đã say sưa dõi theo từng dòng chữ tâm sự, và ông chợt hiểu ra ước vọng tha thiết của bà là thấy 
ông thành tâm nhìn nhận tình yêu của Thiên Chúa mà trở lại đạo. Cuối cùng thì ông đã hồi tâm, 
xin theo học Giáo Lý Dự Tòng với Linh Mục quản xứ và chịu Bí Tích Thánh Tẩy vào năm 1915. 
Không bao lâu sau, ông xin vào nhà tập dòng Đa-minh. Nơi đây, ông thành tâm kiên trì theo đuổi 
cuộc sống tu trì và đã được Bề Trên chấp nhận cho lãnh nhận sứ vụ Linh Mục. Khi gương sống 
thánh thiện của bà Élisabeth Leseur bắt đầu có ảnh hưởng rộng rãi và sâu xa trong xã hội, Giáo 
Hội quyết định cho mở án điều tra theo đơn xin phong Bậc đáng Kính. Bề Trên Dòng Đa-minh đã 
mạnh dạn chỉ định cha Leseur lên đường để đi nhiều nơi diễn thuyết về đời sống gương mẫu của 
người vợ đã quá cố. Cha rất e ngại, cứ chần chừ mãi, nhưng cuối cùng cha đã vâng lời.  
Năm 1930, cha Leseur đã soạn thảo một tập sách nhỏ mang tên "Hạnh của bà Elisabeth Leseur" 
trong khi những tập nhật ký trước đây của bà đã in ấn và phát hành tới con số 100.000 bản trong 
toàn cõi Châu Âu. 

(Báo Đức Mẹ Hằng cứu giúp, số 100 về Ơn Gọi, 9.1959) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, ước muốn của Ngài là cứu rỗi tất cả mọi người. Chúa đã thương khóc dân thành 
Giê-ru-sa-lem vì họ đã không ăn năn trở lại. Xin giúp chúng con luôn thấy mình thiếu sót để ăn năn 
sám hối và để nắm chắc phần rỗi linh hồn. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 30 Thường niên 

Lc 14, 1-6: Chúa Giê-su chữa bệnh ngày Sa-bát 

Việc thiện 

1. Lời Chúa:

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng 
bữa: họ cố dò xét Người.2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù 
thũng.3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: "Có được 
phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? "4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, 
chữa khỏi và cho về.5 Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con 
bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát? "6 Và họ không thể đáp 
lại những lời đó.  

2. Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nói đến việc thiện. Chúng ta tìm hiểu qua 2 điểm. 

Thứ nhất, việc thiện là gì? 

Việc thiện là việc tốt, nhưng vô vị lợi. 

Việc thiện là việc có khi thiệt cho mình nhưng lợi cho người. Ví dụ: Lính cứu hộ dễ gặp nguy 
hiểm, nhưng vẫn làm tròn bổn phận cứu hộ. 

Thứ hai, làm việc thiện khi nào? 

Chúng ta phải làm việc thiện không kể giờ giấc, ngày tháng... "Có được phép chữa bệnh 
ngày sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Ngài đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về” 
(c 3-4). Dù người biệt phái cho việc chữa bệnh trong ngày sa-bát là phạm luật thì Chúa 
Giê-su vẫn làm vì đó là việc cần làm. 

Chúng ta làm việc thiện không phân biệt giàu nghèo... 

3. Bài học: Hãy làm việc tốt, dù thật nhỏ.

4. Sống đạo: Niềm vui của việc trao ban

Đa số người lớn đều thích trao quà cho trẻ em và nhìn chúng biểu lộ niềm hân hoan khi 
nhận quà. Nhưng trẻ em cũng cần có những cơ hội để cảm nếm niềm vui của việc trao 
tặng. 

Bữa nọ, một phụ nữ và đứa con gái khoảng ba tuổi đang đứng lắng nghe một người mù 
chơi đàn viôlông tại một ga xe điện ngầm ở New York. Khi người nghệ sĩ mù tạm dừng 
chơi trong chốc lát, người phụ nữ đặt vào tay con gái mình một đồng tiền cắc; đứa bé 
chạy đến, trao đồng bạc cho người nghệ sĩ mù. Khuôn mặt đứa bé rạng rỡ lên rất rõ. 

Ở Thái Lan, các em thiếu nhi thường xuyên được dạy cho biết làm việc từ thiện, bố thí 
công quả. Vào ngày sinh nhật của một đứa trẻ, em sẽ tặng quà chứ không nhận quà. 
Chẳng hạn, em bé có thể tặng thực phẩm cho một nhà sư. 

Việc giúp các em thiếu nhi cảm nếm niềm vui trao tặng là một việc hết sức có tầm quan 
trọng. Nó quan trọng không kém việc giúp các em đón nhận quà tặng với lòng biết ơn.  

5. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đến thế gian như tấm gương trao ban. Ngài đã trao ban chính thân 
mình để cứu chuộc nhân loại. Xin giúp chúng con biết trao ban, biết làm việc lành để tạo 
niềm vui cho chính mình và tạo niềm hạnh phúc cho người khác. Amen. 



  Thứ Bảy tuần 30 Thường niên 

Lc 14, 7 -11: Hãy ở khiêm nhường 

Kiêu ngạo 

1. Lời Chúa:

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 
Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan 
trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói 
với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này.” Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi 
chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh 
phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho.” Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi 
người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được 
tôn lên.  

2. Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nói về sự kiêu ngạo. Chúng ta cùng tìm hiểu qua 3 điểm. 

Một, kiêu ngạo đồng nghĩa với ích kỷ: “Kiêu căng là gì, nếu không phải là chính ích kỷ.” 
(Lacordaire) 

Hai, kiêu ngạo là tính xấu nguy hiểm nhất vì nó đứng đầu và làm phát sinh các tính xấu 
khác. Trong kinh Bảy mối tội đầu, có câu  “Thứ nhất khiêm nhường chớ kiêu ngạo.” 

Ba, kiêu ngạo là bản chất của con người, nghĩa là hình như ai cũng có chút kiêu ngạo: 
“Có những người giống như những con gà trống, cứ tưởng mặt trời mọc lên là để nghe nó 
gáy.” (Bà George Eliot) 

3. Bài học: Hãy tập sống khiêm nhượng.

4. Sống đạo: Sống khiêm tốn

Tô-goa-xen (Thorwaldsen) là một nghệ sĩ đã vẽ bức ảnh Chúa Giêsu hấp hối trong vườn 
cây dầu. Bức họa ấy đẹp và ông hãnh diện về bức họa ấy. Bức họa vẽ Chúa Giêsu quỳ 
bên tảng đá trong vườn, đang hấp hối vì tội lỗi nhân loại. Khi vẽ xong thì ông mời thầy dạy 
ông tới để hỏi ý kiến. Vị giáo sư của ông đứng trước bức họa, rồi đứng gần hơn và rồi 
nhìn từ hai bên. Thế rồi quay lại nhà họa sĩ trẻ tuổi giáo sư nói:” Bức họa vẽ rất khéo , 
nhưng hình như thiếu một cái gì  mà chính tôi cũng không thể thêm được!” 

Thorwaldsen mỉm cười và thưa: “Đó là cách thức nó phải vậy. Thầy đang đứng nhìn bức 
họa, nhưng để xem cho đúng thì cần phải quì xuống kia” 

Vị giáo sư quì xuống và nói: “Quả thực khi ta quì xuống, ta mới thấy được vẻ đẹp thực thụ 
của bức họa.” 

5. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, con người chỉ quì gối trước mặt Thiên Chúa, vì khi quì, người ta nhận 
thấy mình thật nhỏ trước Thiên Chúa tối cao và phải lệ thuộc vào Ngài. Xin Chúa giúp 
chúng con biết đứng thẳng trước con người, và quì gối trước Thiên Chúa. Amen. 
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TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 31, NĂM A 

Mt 23, 1-12: Nhóm Pha-ri-siêu giả hình 

 

Cha, thầy, người lãnh đạo 
1. Lời Chúa: 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các 
người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em 
hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ 
bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón 
tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, 
mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong 
hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-
bi". 8 Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất 
cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh 
em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là 
người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm 
lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ 
mình xuống, sẽ được tôn lên.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nói về tên gọi Cha, Thầy. Chúng ta tìm hiểu qua 2 điểm. 
Thứ nhất, danh xưng Cha Thầy chỉ là tên gọi thân tình: 
Công giáo gọi người trách nhiệm là Cha, Thầy...nghe gần gũi và thân tình. 
Anh em Tin Lành gọi người trách nhiệm là mục sư, thầy truyền đạo... nghe dễ thương. 
Thứ hai, danh xưng Cha Thầy có khi nói lên vẻ tự phụ: 
Cách gọi cha, thầy không xấu và nhiều khi rất thân tình vì đó chỉ là danh xưng. 
Danh xưng Cha Thầy...trở thành xấu khi người đó tỏ ra hách dịch. Như vậy, xấu tốt là tại 
tâm tính con người, chứ không tại tên gọi. 
3. Bài học: Đừng quá xét nét vì một danh từ hay một lời nói. 
4. Sống đạo: Chiếc áo dòng 
Hôm nay mình đi tìm người công giáo, để từ đó mình đến với lương dân. Làm thế nào để 
tìm được họ ?  Mình mặc áo dòng rồi cứ thả bộ trên đường dọc theo bờ sông. Bỗng có 
tiếng la lên:  
Cha! 
Ông có đạo hả? 
Dạ. 
Ông Năm móc ví ra, rồi đưa cho mình một tấm hình thánh An-tôn. Tấm hình được gấp bốn, 
cũ và nhàu nát. Đã từ lâu rồi, ông Năm cất đạo trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài. Đạo 
đồng nghĩa với đóng đinh, ông hiểu như thế. Trong căn lều của ông, không có dấu hiệu gì 
của người công giáo: Không có ảnh Thánh giá, không có hình Đức Mẹ. Nhưng trong ký ức 
của ông, có nhiều hình ảnh thân thương về đạo, trong đó có  cái áo dòng đen. Nếu không 
mặc áo dòng, thì hôm nay mình đã không tìm ra được ông Năm. 
Áo dòng ơi, ta không thích màu đen tang tóc của ngươi, nhưng ta cần ngươi, vì nhờ 
ngươi mà ta tìm ra được những người anh em thân yêu đang trôi dạt trên mảnh đất Năm 
Căn ô hợp này (Lm. Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chiếc áo không làm nên thầy tu, tên gọi không làm nên nhân cách. Xin 
Chúa giúp chúng con trau dồi cái tâm và rồi mọi sự sẽ nên tốt. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 31, NĂM B 

Mc 12, 28b-34: Điều răn trọng nhất 

 

Cùng tần số 
1. Lời Chúa: 

28b Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều 
răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi 
Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến 
Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực 
ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có 
điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa 
Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có 
Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người 
thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy 
ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " 
Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, người tốt sẽ dễ tiếp nhận điều tốt:  
Các ký lục không tốt nên không tin Chúa Giê-su. 
Ông ký lục nầy được khen vì ông tin nhận Ngài:  
“Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người” (c 28b) 
“Đức Giê-su nói: Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu” (c 34). Đây là đoạn văn 
duy nhất Chúa Giê-su khen một luật sĩ. 
Thứ hai, người tốt sẽ nhận ra ý nghĩa lời khiển trách: 
Người không tốt sẽ rất khó chịu khi bị khiển trách. 
Người tốt lại cho lời khiển trách là hữu ích và cảm ơn người khiển trách: “Người chê ta mà 
chê phải là bạn ta.” 
3. Bài học: Hãy cố gắng tiếp nhận lời khen chê của người khác. 
4. Sống đạo: Từ bỏ tập tục 
Khi đến Mi-la-nô, bà cũng muốn tôn kính các thánh theo phong tục đó và mang giỏ nhỏ 
đựng bánh và rượu. Khi vào nghĩa trang, bà được ông từ cho hay giám mục Am-rô-di-ô 
(Ambrose) cấm chỉ phong tục đó. Dĩ nhiên mẹ tôi bất ngờ, nhưng khi nghe những lý lẽ của 
vị giám mục, bà chấp nhận ngay. Ngài cảm thấy phong tục đó sẽ trở thành những biến cố 
xã hội mất trật tự, dễ làm cho người ta say sưa. Hơn nữa phong tục có nhiều yếu tố ngoại 
đạo. 
Tôi rất xúc động khi thấy cách thế mẹ tôi sẵn sàng từ bỏ một phong tục mẹ rất tha thiết và 
vui vẻ chứ không buồn bực từ bỏ một khi đã nghe được những chứng cứ được giải thích 
cho bà. Thế là thay vì mang bánh rượu vào, bà đã mang cả tâm hồn và lời cầu nguyện 
vào và đã phân phát rượu bánh cho người nghèo. 
Đây là bài học cụ thể cho tôi về đức khiêm nhường thực sự. Đó là sẵn sàng của người 
trưởng thành chấp nhận sửa chữa và không những thay đổi ý kiến mà cả cách hành động 
nữa. Thái độ của bà làm cho thánh Ambrose cảm động. Khi gặp ngài, ngài đã khen mẹ tôi 
và chúc tụng tôi đã có một bà mẹ như thế. (Thánh Au-gút-ti-nô, Tự thú) 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, người tốt luôn nghe theo điều phải. Xin Chúa giúp chúng con có tâm 
hồn tốt để biết phân biệt điều tốt phải theo và điều xấu phải tránh. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 31, NĂM C 

Lc 19, 1-10: Ông Gia-kêu 

 

Đền gấp bốn 

1. Lời Chúa: 

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là 
Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem 
cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông 
liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 
Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau 
đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước 
Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 
Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho 
người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9 Đức Giê-su mới 
nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con 
cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."  

2. Suy niệm: 

“Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi 
cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." (c 8) 

Chúng ta tìm hiểu việc Gia-kêu đền gấp bốn qua 3 điểm: 

Một, theo luật Do Thái, ai gian lận thì chỉ đền 1/5 (Lv 5, 24). 

Hai, ai ăn trộm, ăn cướp thì phải đền gấp 4 (Lv 21, 37). 

Ba, thái độ lấy nửa phần tài sản của mình chia cho người nghèo và việc đền bù gấp 4 cho 
thấy Gia-kêu quyết tâm sám hối đổi đời. 

3. Bài học: Hãy dứt khoát ăn năn trở lại 

4. Sống đạo: 700.000 ông chồng lên tiếng 

Cách đây mấy năm, 700.000 các "đức ông chồng"  tuổi trung bình khoảng 37, đã tụ về thủ 
đô nước Mỹ để làm một cuộc "biểu dương lực lượng" sám hối tập thể. Một chuyện thật lạ. 
Nhiều người thấy rõ trên Ti-Vi và báo chí đám đông nghẹt trước tòa nhà quốc hội dài như 
bất tận, thuộc đủ mọi thành phần, nghề nghiệp, trắng có, đen có, vàng có. Ông Đan Lây-
phơ (Dale Schlafer) trưởng ban điều hành trong ngày đã phát biểu:  

"Chúng tôi tụ họp không để chỉ tay đổ tội cho xã hội, không để lên án chính phủ. Chúng tôi 
tụ họp để nhận thức rằng vấn đề là ở chúng tôi, những người chồng trong gia đình. Chúng 
tôi đến đây để xưng thú tội lỗi."  

Đúng vậy. Những người làm chồng từ khắp các tiểu bang trên nước Mỹ tụ họp để lên 
tiếng nhận lấy trách nhiệm của mình trong cuộc xây lại cả một xã hội luân lý suy đồi và 
hỗn loạn do việc bỏ bê nhà cửa, làm tan tác gia đình, vì ai cũng phải vội vã đi kiếm tiền 
thêm, không còn giờ cho người nhà. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người ta khen thánh Phê-rô đã can đảm sám hối về tội chối Chúa 3 lần ; 
người ta khen ông Gia-kêu đã dứt khoát với con đường tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con 
biết nhận lỗi và sửa lỗi. Amen. 
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Thứ Hai tuần 31 Thường niên        

Lc 14, 12-14: Sống tinh thần vị tha 

 

Sống vô vị lợi 

1. Lời Chúa: 

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì 
đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và 
như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn 
tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ 
được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay đề cập đến 2 khía cạnh của một vấn đề. 

Thứ nhất, sống vô vị lợi: 

Ai sống vô vị lợi là sống vì Chúa, vì con người: “Ông nên mời người nghèo vì họ không có 
gì để đáp trả.” (c 12) 

Ai sống vô vị lợi thì sẽ phục vụ lâu bền. 

Thứ hai, con cái Chúa có gì để chia xẻ cách vô vị lợi: 

Con cái Chúa có đức tin, đức cậy, đức mến nên họ phải chia xẻ cho người khác. 

Con cái Chúa phải dành thời giờ để phục vụ, như hiện diện với người ta, lắng nghe nỗi 
lòng của người ta...làm mọi việc đem lại lợi ích cho người ta. 

3. Bài học: Hãy sống hết tình và không vụ lợi. 

4. Sống đạo: Càng già càng vị tha 

Ông Ét-pi-nô-da ở Đan-lát ((Tiofilo Espinoza ở Dallas) được một số tổ chức địa phương 
tuyên dương vì những đóng góp của ông cho cộng đồng kiều bào Tây Ban Nha. Những 
người cùng làm việc với ông mô tả ông là một con người quảng đại và rất đáng tin cậy. 

Espinoza làm việc không mệt mỏi để cổ võ những nét văn hóa đặc biệt Tây Ban Nha. Ông 
nâng đỡ giới trẻ bằng cách đóng góp tiền và vận động gây các quỹ học bổng. 

Và ông đặc biệt tích cực trong việc ủy lạo người già. Ông góp phần sáng lập tổ chức 
“Tiếng Nói của Người Cao Tuổi” (La Voz del Anciano) một tổ chức chuyên vận động giúp 
đỡ các cụ già. 

Chính bản thân Espinoza cũng đã ngoài 90 tuổi. 

Ông nói rằng nhờ làm việc phục vụ cộng đồng mà ông sống được lâu. Ong kể: “Tôi đã ký 
một hợp đồng với Thiên Chúa hồi tôi bước sang tuổi 65, tôi thưa với Chúa rằng: Nếu Chúa 
cho con sức lực, con sẽ dùng nó để phục vụ người khác.” 

Câu chuyện trên cho thấy tuổi già không ngăn cản người ta phục vụ. Còn bạn, cái gì đang 
ngăn cản bạn?  

Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, 
biện hộ cho quả phụ. (Is 1, 17)  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thúc đẩy chúng con làm việc thiện. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, đời sống vui và giá trị là đời sống phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con 
luôn nhớ đến tinh thần phục vụ hết mình và hết tình của Ngài để chúng con phục vụ mọi 
nơi và cho mọi người. Amen. 
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Thứ Ba tuần 31 Thường niên 

Lc 14, 15-24: Khách dự tiệc cưới 

 

Coi thường 

1. Lời Chúa: 

15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc 
trong Nước Thiên Chúa!" 16 Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều 
người.17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn 
đã sẵn.”18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua 
một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.”19 Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp 
bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.” 20 Người khác nói: "Tôi mới  cưới  vợ, nên  không  thể 
đến được.” 
21 Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy 
tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, 
tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.”22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà 
vẫn còn chỗ.”23 Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta 
vào đầy nhà cho ta.24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, 
không ai sẽ được dự tiệc của tôi."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Vua mời dự tiệc cưới (c 16): 

Thiên Chúa kêu mời mọi người gia nhập Giáo Hội và Giáo Hội kêu mời mọi người dự tiệc 
Thánh Thể như một chuẩn bị để dự tiệc thiên đàng. 

Thứ hai, thái độ những người được mời: 

“Bấy giờ mọi người nhất loạt xin kiếu...để đi thăm đất, đi thử bò, cưới vợ... ” (c 18-20) 

Người ta lo làm ăn hơn kinh nguyện, sống đạo. 

Người ta coi trần gian mau qua quan trọng hơn thiên đàng vĩnh cửu. 

3. Bài học: Đừng quá nặng vật chất trần gian. 

4. Sống đạo: Đời chỉ là phù du 

Thánh Ăng-tô-ni-ô kể rằng:  
Khi hoàng đế A-lê-xăng-rô cả (Alexandre Cả) băng hà, có quân tử kia la lên rằng: 
“Kìa, người hôm qua còn đạp đất dưới chân, nhưng hôm nay lại bị đất lấp trên mình; hôm 
qua, cả thiên hạ cũng chưa thể làm cho ông thoả mãn, nhưng hôm nay, bảy tấc đất cũng đã 
là thừa đối với ông; hôm qua, còn là đại tướng, có vô số quân lính, cai trị khắp thiên hạ, thế 
mà giờ đây, cũng chỉ được vài người khiêng đi để lấp dưới mồ.” (Chân Lý Đời Đời) 

5. Cầu nguyện : 

Lạy Chúa Giê-su, những người từ chối lời mời trong đoạn lời Chúa bị chê trách vì họ quá 
lo việc đời mà khinh thường việc Chúa, việc rỗi linh hồn. Xin Chúa giúp chúng con khôn 
ngoan nhìn đời chóng qua để lo phần rỗi đời đời. Amen. 
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Thứ Tư tuần 31 Thường niên 

Lc 14, 25-33: Từ bỏ 

 

Suy tính kỹ lưỡng 
1. Lời Chúa: 
25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 "Ai đến với tôi mà 
không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn 
đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 
28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán 
phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng 
làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà 
chẳng có sức làm cho xong việc.”31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên 
lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương 
dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?    32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt 
nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, 
thì không thể làm môn đệ tôi được.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề. 
Thứ nhất, hai ví dụ Chúa Giê-su nêu lên: 
Một, ai muốn xây tháp thì phải tính toán xem đủ tiền không? (c 28-30) 
Hai, ai muốn đánh giặc thì phải lượng sức xem có thắng không? (c 31-32). 
Thứ hai, tại sao phải suy tính kỹ lưỡng trước khi theo Chúa? 
Trước khi làm việc gì, chúng ta phải tính kỹ để biết giá phải trả cho mỗi công việc: 
Giá phải trả cho việc lập gia đình: Hai người sống luật một vợ một chồng, cho đến trọn đời... ý nói 
là tự do bị hạn chế. 
Giá phải trả để làm cầu thủ bóng đá: Khi thi đấu, không được đem vợ theo... ý nói là phải lệ thuộc 
luật lệ của đội bóng. 
Giá phải trả để làm Ki-tô hữu: Đương sự phải từ bỏ phúc lợi cá nhân, tình cảm riêng tư và cả 
mạng sống nữa để theo Chúa đến cùng. 
Thứ ba, theo Chúa khó quá chăng? 
Đừng sợ vì chúng ta không phấn đấu một mình. 
Đừng sợ vì Chúa cùng đi với chúng ta trên con đường hẹp và Ngài sẽ đón tiếp chúng ta ở cuối 
con đường gian khổ. 
3. Bài học: Hãy nhớ câu lời Chúa: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ” (Mt 10, 22) 
4. Sống đạo: Tử đạo 
Khoảng năm 100, thời bách hại của Mác Ô-ren (Marc-Aurèle), hai anh em quý phái Va-lê-riêng và 
Ti-bút (Valerien và Tiburce) bị tống ngục vì theo đạo Công giáo. Mắc-xim là một ông quan có trách 
nhiệm điệu hai anh em ra pháp trường. Lúc đến nhà ngục mở cửa, thấy hai anh em đang quỳ gối 
mắt nhìn lên trời, vẻ mặt bình tĩnh khác thường. Tuổi thanh niên, dòng quý phái, sự trong sạch, 
tính nhẫn nại của hai người tù đã làm ông ta cảm kích. Ông ta quay ra khóc.  
Hai anh em liền hỏi: Sao ông lại khóc? 
Ông đáp: Tôi khóc vì thấy hai anh em trẻ tuổi, giàu sang, quý phái mà phải điệu đi xử. 
Hai anh em đáp lại: Xin ông đừng lầm, chúng tôi có đạo, và những người có đạo, khi từ giã cõi 
đời, sẽ bước sang kiếp khác là chỗ không còn chết nữa. 
Lời hai ông nói có thật không?  
Nếu ông hứa theo đạo, thì trong giờ chúng tôi chết, chính mắt ông sẽ thấy những cái chúng tôi nói 
lúc này.  
Mắc-xim hứa.  
Lúc hai anh em bị chém, ông được thấy linh hồn hai anh em sáng láng... Chính ông, sau cũng 
được phúc chết vì đạo. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết con đường theo Chúa là con đường gian nan, đau khổ và nhiều 
khi còn bị giết chết. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng chết là việc không thể tránh khỏi, nhưng 
phải chết cách oai hùng, chết đẹp trong Chúa. Amen. 
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Thứ Năm tuần 31 Thường niên 

Lc 15, 1-10: Dụ ngôn con chiên bị mất và dụ ngôn đồng bạc bị mất 

 

Vui vì người tội lỗi ăn năn 

1. Lời Chúa: 

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 
Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường 
tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín 
mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được 
rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: 
"Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói 
cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, 
hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 

8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại 
không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, 
hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh 
mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng 
vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."  

2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, con chiên lạc: 

Trong cuộc sống, chúng ta đã gặp những người tốt lành ngoài sức tưởng tượng, nhưng 
chúng ta cũng đã gặp những người xấu đến không ngờ. Con người mỏng dòn yếu đuối là 
như thế. 

Thứ hai, vui vì con chiên lạc trở về: 

Người tốt thành người xấu thì quá dễ. Người xưa thường nói “Khôn ba năm, dại một giờ” 

Người xấu trở thành người tốt là chuyện thật khó khăn. Do đó, trên trời dưới đất vui mừng 
khi họ ăn năn trở về là chuyện đáng ghi nhớ. 

3. Bài học: Hãy dám ăn năn sám hối. 

4. Sống đạo: Phần rỗi linh hồn của người khác 

Át-ti-la (Attila) xâm chiếm nước I-ta-li-a với các binh đoàn hùng hậu của ông. Khi ông trở 
thành chủ nhân các tỉnh hạt La Mã, ngày kia, người ta đến báo cáo với ông: Ở tại vùng 
ông đang trú đóng, có một đan sĩ. Attila, ông vua chiến thắng, hung dữ này muốn gặp gỡ 
vị đan sĩ. Ngừơi của Thiên Chúa không hề sợ hãi khi phải đối diện với nhà chinh phục 
kinh hoàng này. Khoái chí sau khi trao đổi với đan sĩ, Attila nói: 

Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi có thể ước muốn trong vương quốc của ta. 

Lúc đó, vị đan sĩ bèn chìa tay ra về phía Attila và thưa: 

Thưa Ngài, trong toàn vương quốc của ngài, tôi chỉ ước muốn một điều: đó là phần rỗi 
của linh hồn Ngài. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, niềm vui của vị đàn sĩ là muốn thấy nhà vua At-ti-la ăn năn sám hối, bỏ 
đường ác theo đường lành để nắm chắc phần rỗi linh hồn của nhà vua. Đó là ước muốn 
tốt lành. Xin Chúa giúp chúng con biết lo cho phần rỗi của chúng con và của những người 
khác nữa. Amen. 
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Thứ  Sáu tuần 31 Thường niên 

Lc 16, 1-8: Người quản lý bất lương 

 

Bài học của người quản lý bất lương 
1. Lời Chúa: 
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người 
ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: 
"Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh 
không được làm quản gia nữa!”3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông 
chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình 
biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!” 
5 Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao 
nhiêu vậy?”6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu.” Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của 
bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.”7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ 
bao nhiêu vậy? ” Người ấy đáp: " Một ngàn giạ lúa.” Anh ta bảo: " Bác cầm lấy biên lai của bác
đây, viết lại tám trăm thôi.” 
8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời 
này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, ý kiến của ông chủ: 
"Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo” (c 8) 
Ông chủ khen vì người quản gia biết tìm cách hành động có lợi cho chính anh ta. 
Thứ hai, lời dạy của Chúa Giê-su: 
Có 2 điểm giúp chúng ta hiểu lời dạy của Chúa Giê-su. 
Một, Ngài không khen người quản gia tốt, nhưng Ngài muốn dạy cho chúng ta bài học là phải 
khôn ngoan trong việc thu tích việc lành khi còn sống trên trần gian như người quản gia đã tìm 
mọi cách để làm lợi cho anh ta (c 8) 
Hai, qua dụ ngôn người quản gia tính sổ, Ngài muốn dạy mỗi người phải sẵn sàng để tính sổ 
cuộc đời khi đến ngày tận số.  
3. Bài học: Hãy thu tích việc lành cho phần rỗi đời đời. 
4. Sống đạo: Phim “Người mang mặt nạ vàng” 
Một trong những cuốn phim của Pháp có doanh thu cao trong năm vừa qua là phim “Người 
mang mặc nạ vàng”. Phim được dàn dựng theo một câu chuyện có thật tại Mê-hi-cô xảy ra 
cách đây vài năm. 
Tai đây thường tổ chức những cuộc đấu võ rất ác liệt. Đó là một loại võ tự do, nên các võ sĩ 
có thể phục sức tùy sở thích và có thể đeo cả mặc nạ trong khi đấu võ. 
Một  linh mục ở nước này tên là Ga-ê-ta-nô đang lãnh đạo một nhóm các bạn trẻ làm công tác 
xã hội, chuyên lo giúp các trẻ em nghèo. Để có thêm tiền cho mục đích trên, cha Ga-ê-ta-nô 
liền nghĩ đến chuyện ghi danh tham dự các trận đấu. 
Với một thân hình to lớn, thông thạo võ nghệ và đầy lòng dũng cảm, mỗi khi lên võ đài, cha 
Ga-ê-ta-nô mang một chiếc mặc nạ màu vàng để che dấu tung tích của mình. Ngài thường 
đấu với những địch thủ hung hản nhất. Tất cả tiền thưởng hoặc thù lao lãnh được, cha đều 
dành cho quỹ cứu trợ của trẻ em nghèo. 
Từ đó chiếc mặc nạ vàng đã trở thành biểu tượng cho tấm lòng vàng của cha Ga-ê-ta-nô. 
Giăng Rê-nô người đóng vai vị linh mục Ga-ê-ta-nô trong cuốn phim nói trên, đã phải đọc 
Thánh Kinh và tạo cho mình những tâm tư của một linh mục để có thể diễn xuất cách nhuần 
nhuyễn. Anh đã thổ lộ: “Đọc Thánh Kinh cho tôi gặp gỡ được Thiên Chúa, và nói với Ngài 
những điều mà trước đây tôi chưa từng nói với ai.”  
5. Cầu nguyện : 
Lạy Chúa Giê-su, người khôn ngoan là người thu tích các việc lành khi còn sống trên dương 
gian. Xin Chúa giúp chúng con sống rộng lượng, biết dùng của cải mình có để chia xẻ, nhờ 
đó, chúng con sắm sẵn hành trang việc lành để tiến  về quê trời. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 31 Thường niên 

Lc 16, 9-15: Trung tín trong việc dùng tiền 

 

Tiền bạc 

1. Lời Chúa: 

9 Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, 
phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong 
việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất 
lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất 
chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em 
không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của 
cải dành riêng cho anh em? 
13 Không gia nhân nào 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. 

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-
su.15 Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, 
nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là 
điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề: 

Thứ nhất, tiền bạc bất chính: 

Tiền bạc bất chính vì nó là cội rễ làm phát sinh mọi thứ đồi bại. 

Tiền bạc bất chính vì nó là khởi đầu của sự đánh mất chính mình, nghĩa là mình để tiền 
bạc chi phối suy nghĩ việc làm của mình theo hướng xấu. 

Thứ hai, tiền bạc có ích: 

Tiền bạc chẳng những không bất chính, nhưng lại rất hữu ích nếu chúng ta dùng tiền để 
làm việc lành phúc đức. 

Ai coi tiền trọng hơn người thì không phải tiền là bất chính mà là người ấy bất chính. 

3. Bài học: Hãy bắt tiền bạc làm đầy tớ, đừng để nó làm chủ mình. 

4. Sống đạo: Tặng 1,4 triệu đô-la cho Giáo xứ 

( CNS 12.9 )  

Một người đàn ông sống độc thân suốt đời, 95 tuổi, sống đơn giản và được mai táng trong 
một chiếc áo bông màu đỏ giá 9 đô-la mua ở Go-Mát (Wal-Mart). Những gì không tiêu pha 
cho bản thân – khoảng hơn 1,4 triệu đô-la – ông đã di chúc để lại tất cả cho Giáo Xứ của 
ông, Giáo Xứ Chúa Giêsu Kitô, Hoàng Tử Bình An, ở Cờ-linh-tân (Clinton). Cha quản xứ 
Tô-ny Hê-ron (Tony Herold) nói trong các Thánh Lễ các ngày 5 và 6 tháng 9: ”Đây là món 
quà lớn nhất mà Giáo Xứ chúng ta từng nhận được và nó nói thay cho lòng yêu mến của 
ông Cờ-le (Clair) đối với Giáo Xứ của ông, đức tin vào Thiên Chúa và ước ao của ông để lại 
một tài sản giúp đỡ cuộc sống của vô số Giáo Dân hiện tại và tương lai.”  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, tiền bạc cần thiết cho cuộc sống. Nhưng chính tiền bạc nhiều khi làm hư 
con người, bán rẻ lương tâm con người. Xin Chúa giúp chúng con làm chủ tiền bạc, lấy 
tiền bạc mà thu tích việc lành phúc đức. Amen. 
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TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 32, NĂM A 

Mt 25, 1-13: Dụ ngôn 10 trinh nữ 

 

Ngày cánh chung, ngày tận thế 
1. Lời Chúa: 
1 Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong 
mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không 
mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú 
rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra 
đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói 
với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất 
rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng 
mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng 
được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ 
kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: 
"Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh 
em không biết ngày nào, giờ nào.  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, vài giải thích: 
“Chú rễ” chỉ Chúa Giê-su. 
“Các trinh nữ” tượng trưng cho Hội Thánh và các phần tử trong Hội Thánh. Họ ra nghênh 
đón Chúa Giê-su vào ngày cánh chung và vào giờ chết của mỗi người. 
“Việc Đức Giê-su đến chậm và bất ngờ” nói lên đòi hỏi là chúng ta phải luôn tỉnh thức 
trong nhẫn nại và bền đỗ. 
“Vào dự tiệc cưới” là đi vào Nước Chúa, vào thiên đàng. 
“Đóng cửa lại” diễn tả sự khai trừ, không cho vào thiên đàng. 
Thứ hai, thái độ của mỗi người đối với dụ ngôn: 
Chúng ta phải tin có thưởng phạt trong ngày phán xét. 
“Dầu để thắp đền” ám chỉ các việc lành, và chúng sẽ bênh vực chúng ta trước tòa Chúa. 
3. Bài học: Hãy nghĩ đến đời sau để sống tốt đời nầy. 
4. Sống đạo: Gương hy sinh 
Cuối năm 1955, tại một bệnh viện, người ta nghe tiếng cha Đông Nho-chi (Don Gnochi) thì 
thầm với bác sĩ: "Khi tôi mất rồi, xin bác sĩ móc hai mắt tôi để ghép vào cho hai đứa trẻ mù 
mà tôi đã nuôi nấng."   
Sau mấy tuần làm việc, bác sĩ đã thành công: Hai đứa trẻ bắt đầu thấy ánh sáng và càng 
ngày, các em càng được trông thấy rõ. Bác sĩ tìm hết cách hỏi hai em về mối dây liên hệ 
giữa hai em và linh mục Don Gnochi. Hai em cho biết là chẳng có họ hàng gì. Thì ra trong 
suốt cuộc đời làm linh mục, cha Don Gnochi chuyên kiếm tìm những trẻ tàn tật đem về 
nuôi dưỡng, săn sóc, huấn luyện... Quá cảm kích trước tấm gương hy sinh vĩ đại, vị bác sĩ 
đã quyết đinh hiến dâng cả cuộc đời mình phục vụ các người xấu số. Gương hy sinh lôi 
kéo nhiều kẻ hy sinh.  
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, vì cuộc sống đời sau, vị Linh Mục đã hy sinh sức lực, ý chí, tuổi xuân và 
nay, trước giờ chết, ngài đã hy sinh đôi mắt cho hai đứa trẻ mù lòa. Xin Chúa giúp chúng 
con biết làm việc lành như chất dầu để thắp sáng chiếc đèn cuộc đời của chúng con. 
Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 32, NĂM B 

Mc 12, 38-44: Chúa Giê-su lên án các kinh sư 

 

Những bài học của bà góa nghèo 

1. Lời Chúa: 

38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư 
ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi 
công cộng.39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám 
tiệc.40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. 
Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn." 

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem 
đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.42 Cũng có một bà 
goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.43 Đức 
Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào 
thùng nhiều hơn ai hết.44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem 
bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả 
những gì bà có để nuôi sống mình."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều: 

Một, Ngài đề cao người nghèo của, nhưng giàu lòng. 

Hai, Ngài coi trọng tấm lòng hơn của lễ. 

Ba, cái nhìn của Ngài khác con người trong cách đánh giá việc làm của kẻ khác. “Quả 
vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút 
từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống 
mình." (c 44).  

3. Bài học: Hãy rộng lượng với công việc chung. 

4. Sống đạo: Hãy tự hào bạn là người Công giáo  

Đây là những đoạn trích từ bài báo của Xem Miu-lơ (Sam-Miller) một nhà kinh doanh Do 
Thái lỗi lạc ở Cờ-le-vờ-len (Cleveland): 

Tại sao báo chí luôn tỏ thái độ thù địch gay gắt  đối với một trong những thiết chế quan 
trọng nhất hiện nay ở Hoa Kỳ, cụ thể là Giáo Hội Công Giáo? 

Bạn nên biết Giáo Hội Công Giáo đang dạy dỗ cho 2.6 triệu sinh viên mỗi ngày với phí tổn 
lên đến 10 tỉ đô la, và với tiền tiết kiệm do người Mỹ đóng thuế lên đến 18 tỉ đô la. 

Những người tốt nghiệp đại học tiếp tục theo học cao học với tỉ lệ 92%. 

Giáo Hội Công Giáo điều khiển 230 trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ với số tuyển 
vào là 700.000 sinh viên. 

Giáo Hội Công Giáo có một hệ thống bệnh viện phi lợi nhuận gồm 637 bệnh viện, điều 
này giải thích lí do một trên 5 người dân, không phải toàn Công Giáo, được chữa trị tại 
bệnh viện ở Hoa Kì hiện nay. (Chuyễn ngữ, Kim Ngân 59) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Giáo Hội công giáo là một giáo hội nghèo. Nếu Giáo Hội có gì để chia 
xẻ cho người đau khổ do động đất, do thiên tai là nhờ sự rộng lượng của giáo dân. Xin 
Chúa giúp Giáo Hội luôn đứng vững để phục vụ con người. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 32, NĂM C 

Lc 20, 27-38: Kẻ chết sống lại 

 

Xác sống lại sẽ như thế nào? 
1. Lời Chúa: 
27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự 
sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật 
này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy 
nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả 
lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. 
Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32  Cuối cùng, người đàn bà ấy 
cũng chết.33Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là  vợ ai, vì cả bảy  đều  đã  lấy nàng làm 
vợ?" 
34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng 
phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không 
thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự 
sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn 
nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ 
I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, 
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."  
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điều giúp chúng ta hiểu vấn đề xác sống lại: 
Một, xác sống lại không hiểu theo kiểu là linh hồn nhập vào xác và làm cho xác sống lại như cũ, 
như khi ta còn sống.  
Hai, xác sống lại sẽ không lệ thuộc thời gian và không gian như hiện nay nữa  
Ba, xác sống lại sẽ như thiên thần, nghĩa là xác không mang bản tính thiên thần, nhưng sống bất 
diệt, linh thiêng, không còn chuyện tương giao xác thit. “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ 
những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng 
chẳng lấy chồng” (c 34-35) 
3. Bài học: Hãy sống tốt để được sống lại vinh quang. 
4. Sống đạo: Thiên đàng 
Thánh Phao-lô viết: "Ra khỏi thân xác này và về quê với Chúa là điều hạnh phúc." 
Thánh Gio-an viết thêm: "Thiên đàng là nơi sẽ không có sự chết, không còn than khóc đau thương 
nữa". Và ngài còn ghi thêm: "Không còn có đêm tối trên thiên đàng, đó là tin mừng cho những ai 
chờ đợi mãi cho trời mau sáng, thiên đàng sẽ không còn những cuộc từ biệt, cũng không có nước 
mắt chia ly nữa." 
Chúa Giêsu đã hứa: "Ta sẽ đi sắm sẵn cho các con, rồi Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta để Ta 
ở đâu các con cũng sẽ ở đó." 
Thiên đàng không phải một nơi mà những người mê tín bày vẽ ra, nhưng chính là nơi Chúa đã 
hứa ban cho những người tin Ngài. Lời hứa của Chúa không bao giờ sai lệch, vì vậy, thiên đàng là 
nơi mà có Chúa làm chủ và không có tội ác cũng không có ma quỉ tác hại. 
Thiên đàng có thể chính là mặt đất nếu Chúa có mặt tại đó. Thiên đàng cũng có thể chính là tâm 
hồn chúng ta, nếu nơi ấy Chúa hoàn toàn làm chủ. Tiếc thay ngày nay, chúng ta chỉ mới thấy một 
vài hé mở của thiên đàng trong đời sống vì cuộc đời còn ô nhiễm tội ác, vì đường đời còn xa xôi, 
vì chúng ta vẫn còn bước đi trên mặt đất này. 
Nhưng đến một ngày, chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi, đó là nơi thiên đàng hạnh phúc. 
Chúng ta ước mong tất cả mọi người đều sống ở trong nơi có Chúa làm chủ, không có tội ác, 
không có hư hoại của thân xác, và không có ma quỉ quấy rối làm hại. Đó chính là sự thật, đó chính 
là mục đích của cuộc đời khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu. 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, thiên đàng là niềm hy vọng làm cho cuộc sống con người thêm phấn khởi. Thiên 
đàng là khởi điểm của những cố gắng và là cùng đích của phần thưởng. Xin Chúa thánh hóa cuộc 
đời để chúng con xứng đáng lãnh nhận triều thiên đời đời. Amen. 
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Thứ Hai tuần 32 Thường niên 

Lc 17, 1-6: Gương xấu 

 

Hai loại gương xấu 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Không thể không có những cớ làm cho người ta 
vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó 
và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này 
vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!  

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 
Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 
"Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em. 

2. Suy niệm: 

Qua đoạn lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến 2 loại gương xấu. 

Thứ nhất, loại gương xấu ngăn cản người khác làm việc lành:  

Ai nói lời tiêu cực làm cho người khác nản lòng là không tốt.  

Ai nói lời khích bác làm người ta nhụt chí là không tốt. 

Thứ hai, loại gương xấu làm hư trẻ nhỏ: 

Trẻ hay bắt chước. Do đó, làm gương xấu trước mặt trẻ em là điều tai hại. 

Trẻ biết rất sớm: Độ tuổi tiếp thu để hiểu biết của trẻ quan trọng nhất là từ khi trẻ nằm 
trong bào thai đến 6 tuổi. Do đó, ai làm gương xấu là giết linh hồn của chúng. 

3. Bài học: Hãy cố gắng làm gương tốt. 

4. Sống đạo: Làm gương xấu 

Một người đàn bà dự tòng đến than phiền:  

Thày B. uống rượu với thanh niên. Say xỉn quá coi không được cha ơi!  

Cám ơn, tôi sẽ kiểm điểm việc này. Nhờ bà con cũng khuyên lơn các thày giùm tôi. Cũng 
chỉ là vui với đám trẻ thôi. Nhưng đôi khi quá trớn làm mất tư cách.  

Chúa ơi, lúa chín thì nhiều, thợ gặt thì ít, mà còn say xỉn như thế này, thì chuột chim ăn 
hết mất. Ở đây, công việc truyền giáo đầy gian khổ, thiếu tiện nghi, thiếu an ninh xã hội, 
thiếu người, bây giờ lại thiếu cả đạo đức nữa!  

(Lm. Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người đời thường nói “Một gương tốt bằng một ngàn lời nói hay”, xin 
Chúa giúp chúng con luôn nghĩ đến điều tốt và chỉ làm điều tốt để gây ảnh hưởng tốt cho 
mọi người lớn nhỏ. Amen. 
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Thứ Ba tuần 32 Thường niên 

Lc 17, 7-10: Phục vụ cách khiêm nhường 

 

Đầy tớ vô dụng 

1. Lời Chúa: 

7 Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại 
bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn 
cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì 
nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì 
theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm 
việc bổn phận đấy thôi.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Thiên Chúa không cần con người: 

Thiên Chúa đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Do đó, Ngài không cần chúng ta vì chúng ta 
chẳng thêm gì cho Ngài. 

Trái lại, chúng ta là không trước mặt Ngài. Nếu Ngài không nâng đỡ thì chúng ta tan thành 
tro bụi ngay tức khắc. Như vậy, chúng ta luôn phải lệ thuộc vào Ngài. 

Thứ hai, người đầy tớ vô dụng không có nghĩa là vô ích: 

Chữ vô dụng muốn nói đến sự khiêm nhường phục vụ: Chúng ta cứ làm việc phải làm và 
không có quyền đòi Chúa trả công về việc làm của mình. 

3. Bài học: Hãy tận tụy phục vụ Chúa và đồng loại trong khiêm nhượng. 

4. Sống đạo: Cha thánh Gio-an Vi-an-nây và nồi khoai 

Trong Phúc Âm, cha Vianney suy ngắm mọi ngày điều mà người ta hỏi Chúa Giêsu làm 
thế nào để xua trừ ma quỉ ô uế. Chúa Giêsu trả lời: “Bằng cầu nguyện và chay tịnh”. 
Cha sở họ Ars nắm giữ từng chữ từng lời.  
Cầu nguyện kiên trì là một thói quen của ngài. Ngài cũng bắt đầu ăn chay một cách đáng 
sợ. Ngài nấu một số khoai tây trong một cái nồi. Đây là lương thực duy nhất cho suốt 
tuần. Ngài treo nồi khoai trên bếp, và khi nào cơn đói hành hạ ngài, ngài lấy một hoặc hai 
củ khoai. Sang củ thứ ba, thì ngài tự nói là tham ăn đấy! Và ngài ăn như vậy, lạnh lẽo và 
không có chút gia vị. 
Sau một ngày làm việc và với lương thực như thế, vào buổi tối, ngài nằm trên sàn nhà, và 
lấy một thanh gỗ làm gối đầu. Ngài cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa của con, xin hãy hoán 
cải giáo xứ của con.” 

Cha thánh Gio-an Vi-an-nây làm tất cả vì Chúa và vì giáo xứ. Ngài không bao giờ nghĩ 
đến lợi riêng cho ngài. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con là không và Ngài là tất cả. Xin giúp chúng con khiêm nhượng 
làm việc phải làm mà không đòi trả công. Thiên Chúa nhân từ sẽ ban thưởng theo như ý 
Ngài muốn. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Amen. 
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Thứ Tư tuần 32 Thường niên 

Lc 17, 11-19: Mười người phong hủi 

 

Trình diện tư tế 

1. Lời Chúa: 

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và 
Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ 
dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 
Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được 
sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh 
Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-
ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín 
người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại 
bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa 
anh."  

2. Suy niệm: 

Qua lời Chúa hôm nay, Ngài không cho những người phong cùi lành ngay, nhưng sai đi 
trình diện tư tế (c 14) để được lành. Chúng ta tìm hiểu 2 điều. 

Thứ nhất, Chúa làm thế để thử lòng tin của họ: 

Họ chấp nhận đi trình diện, dù chưa lành, là thái độ tin và họ đã được lành. 

Thứ hai, việc Chúa sai những người phong cùi đi trình diện tư tế ám chỉ những ai muốn 
được tha tội thì phải đến với Linh Mục qua bí tích giải tội. Thiên Chúa chỉ tha tội qua phán 
quyết của Linh Mục. 

3. Bài học: Hãy siêng năng đi xưng tội. 

4. Sống đạo: Sức mạnh của tòa giải tội 

Bác sĩ Tít-xô (TISSOT) là bác sĩ nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Mặc dù là 1 người Tin Lành, nhưng 
ông cũng kính trọng và công nhận sức chữa bệnh của Bí Tích Cáo Giải thực hành trong 
Giáo Hội Công Giáo. 

Ngày kia, ông được mời đến trị bệnh cho 1 phu nhân trẻ tuổi ngoại quốc mắc bệnh trầm 
trọng. Vì nàng là 1 tín hữu công giáo , nên cũng được rước Linh Mục ngồi tòa và ban Bí 
Tích xức dầu bệnh nhân. Ngay tức khắc, nàng cảm thấy thay đổi, dễ chịu. Lúc này, nàng 
trở nên êm dịu và trầm tĩnh, khác với lúc trước luôn tỏ vẻ hốt hoảng vì sợ chết. Sáng hôm 
sau, bác sĩ Tissot thấy cơn sốt giảm dần và bệnh nhân bình phục. 

Bác sĩ Tissot thường nhắc lại biến cố này và bao giờ ông cũng thêm vào 1 lời thán phục 
chân thành: “Nhờ sức mạnh của tòa Cáo Giải của người Công giáo.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con hèn yếu và tội lỗi. Xin giúp chúng con xa lánh dịp tội. Và nếu lỡ 
phạm tội mất lòng Chúa thì xin giúp chúng con mau chạy đến với tòa giải tội. Ơn Chúa sẽ 
giúp chúng con thêm mạnh sức và sống tốt. Amen. 
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Thứ Năm tuần 32 Thường niên 

Lc 17, 20-25: Ngày kết thúc Nước Trời 

 

Nước Chúa 

1. Lời Chúa: 

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: Triều 
Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không 
nói: Ở đây này! hay Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. 22 Rồi 
Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong 
những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: 
"Người ở kia kìa! hay "Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp 
chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng 
sẽ như vậy trong ngày của Người.25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị 
thế hệ này loại bỏ.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa nêu lên 2 vấn đề về Triều Đại Thiên Chúa, về Nước Chúa: 

Thứ nhất, Nước Chúa là gì? 

Nước Chúa không thuộc về thế gian nầy. 

Nước Chúa không phải là nước của ăn uống, nhưng là nước của bình an, hy vọng, tình 
thương (Rm 14, 17) 

Nước Chúa đã đến qua sự kiện giáng sinh tại Bêlem.  

Nước Chúa là chính Chúa Giê-su. 

Thứ hai, Nước Chúa ở đâu? 

“Nước Chúa đang ở giữa các ông” (c 21) 

Chúa Giê-su đang hoạt động cho Nước Trời, đang ở giữa con người, nhưng họ không 
nhận ra. 

Chúng ta phải nhìn nhận hiện tại có mầm móng của vĩnh cửu: Ai tin Chúa và vì Chúa mà 
sống tốt hiện tại thì coi như người ấy đang xây dựng tương lai. 

3. Bài học: Hãy sống tốt giây phút hiện tại. 

4. Sống đạo: Chúa cấm con thất vọng 

Hiện tại luôn có những khó khăn, chúng ta phải vượt thắng. 

Cha Sac Phu-cô (Charles de Foucauld) có để lại mấy giòng sau đây. Nếu đọc kỹ, con sẽ 
thấy phấn khởi tâm hồn và lấy lại được niềm tin, nhất là những lúc hầu như con thất vọng:  

Dù con xấu xa, dù con tội lỗi, con cũng trông cậy vững chắc rằng con sẽ được lên trời. Chúa 
cấm con thất vọng về điều đó.  

Dù con bội bạc cách mấy, khô khan cách mấy, hèn nhát cách mấy, lợi dụng ơn Chúa cách 
mấy, Chúa cũng vẫn bắt buộc con phải hy vọng được sống đời đời dưới chân Chúa trong 
tình thương và sự thánh thiện.  

Chúa cấm con ngã lòng trước sự khốn nạn của con. Chúa không cho con nói: "Tôi không 
thể đi tới được, đường lên trời khó khăn quá, tôi phải thụt lùi và trở xuống chỗ thấp." 

Trước những sa ngã trở đi trở lại của con, Chúa lại cấm không cho con nói: "Tôi không hề 
sửa mình được, tôi không có sức để nên thánh, tôi không xứng đáng để vào thiên đàng..."  
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Vậy Chúa muốn con phải trông cậy luôn vì Chúa ra lệnh và vì con phải tin ở tình thương 
và quyền năng của Chúa.  

Mặc dù con cảm thấy con là đứa phản bội, bất xứng, con vẫn tin cậy ở tình thương ấy; 
con vẫn biết là Chúa luôn sẵn sàng để tiếp rước con như thể người cha của đứa con 
hoang đàng trong Phúc Âm, nhất là vì chính Chúa đã không ngớt gọi mời con và ban cho 
con những phương thế để đến dưới chân Chúa... 

5. Cầu nguyện: 

Đức Kitô là hạt giống vùi xuống, Ngài cũng là mùa gặt. 

Ước gì chúng ta được Thiên Chúa thu hoạch lấy trong mùa bội thu. 

Đức Kitô là biển, Ngài cũng là cá. 

Ước gì chúng ta được Thiên Chúa gom lại trong mẻ lưới của Ngài. 

Lạy Chúa Kitô, xin Ngài mở rộng vòng tay ôm lấy chúng con, 

Từ chào đời cho đến khi tuổi lớn, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. 

Cho đến cuộc sinh lại trong ân phúc thiên đàng. Vĩnh cửu! Amen. 

(Lời cầu nguyện truyền thống của người Ai-len)  
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Thứ Sáu tuần 32 Thường niên 

Lc 17, 26-37: Ngày của Con Người 

 

Hai biến cố 
1. Lời Chúa: 

26 Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con 
Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho 
đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra 
giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.29 Nhưng 
ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống 
tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.  

31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai 
ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.33 Ai tìm cách giữ mạng 
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.34 
Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người 
sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì 
một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.36 Hai người đàn ông đang ở ngoài 
đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại."37 Các môn đệ lên tiếng hỏi 
Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở đâu vậy? " Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ 
đó." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 
Thứ nhất, hai biến cố: 
Một là lụt đại hồng thủy: “Nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả” (c 27) 
Hai là lửa trời thiêu đốt thành Xơ-đôm: “Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ 
xuống tiêu diệt tất cả” (c 29) 
Thứ hai, hai biến cố muốn nói gì? 
Ý nói đời mau qua chóng hết, không vững bền. Do đó, chúng ta không nên quá lệ thuộc 
cái chóng qua. 
Ý cũng muốn nói việc Chúa quan trọng hơn việc đời. Do đó, chúng ta không nên quá coi 
trọng việc đời mà quên việc Chúa. 
3. Bài học: Hãy lo phần hồn hơn phần xác. 
4. Sống đạo: Ước nguyện của Sa-vi-ô (Dominico Savio) 
Ngày nọ, Cha Bốt-cô (Bosco) nói với các trẻ: Hôm nay là ngày lễ bổn mạng của Cha. Cha 
muốn tặng chúng con nhiều món quà kỷ niệm. Vậy các con mỗi người hãy lấy một miếng 
giấy viết tên món quà mình ưa thích và ký tên thật rõ ràng. Cha sẽ cố gắng tối đa để các 
con được hài lòng. 
Các em mừng quá. Ai nấy đều nghĩ ngợi, viết lên giấy món quà mình ưa thích, rồi đợi. 
Sau đó, cha Bosco đã đọc được những sở thích như mũ bê-rê, quần áo, sách vở, xe 
điện.. nhưng có một mảnh giấy nhỏ ghi rõ nét mấy dòng sau đây làm ngài vừa bỡ ngỡ 
bàng hoàng vừa vui mừng sung sướng: 
“Xin Cha hãy làm cho linh hồn con được rỗi và giúp con mỗi ngày trở nên Đạo Đức hơn. 
Ký tên: SAVIO” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, tất cả chúng con đều phải chết. Xin giúp chúng con hiểu cuộc đời chóng 
qua mau hết để không bám víu vào trần gian, nhưng luôn nghĩ đến cõi đời đời để sống tốt 
cuộc sống trần gian. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 32 Thường niên 

Lc 18, 1-8: Quan tòa bất chính và bà góa  

 

Kiên trì cầu nguyện 

1. Lời Chúa: 

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, 
không được nản chí.2 Người nói: Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính 
sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này 
đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời 
gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng 
kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy 
mãi, thì  ta  xét  xử  cho rồi, kẻo mụ ấy cứ  đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." 
6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại 
không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người 
sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng 
minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất 
nữa chăng? "  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề. 

Thứ nhất, cầu xin là nhận mình thiếu thốn: 

Chúng ta càng khẩn khoản cầu xin chứng tỏ chúng ta nghèo khổ, túng thiếu. Và Chúa hay 
nhận lời người nghèo, người cô thân cô thế. 

Thứ hai, ai xin thì sẽ được: 

Lời cầu xin chắc chắn sẽ được nhận lời, nhưng phải năn nỉ và bền đỗ cho đến lúc được 
điều mình xin: “Bà góa nầy quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm 
ta nhức đầu nhức óc.” (c 5) 

Thứ ba, tại sao nhiều lúc chúng ta xin mà không được?  

Chúa sẽ không ban khi Ngài thấy lời cầu xin không có ích cho phần rỗi của chúng ta. 

3. Bài học: Hãy cầu xin kiên trì và khiêm nhường. 

4. Sống đạo: Kinh Kính mừng 

Thánh An-phông-sô Li-gô-ri giải tội cho một thanh niên. Thanh niên này cứ sa đi ngã lại 
mãi trong tội dâm ô nặng, đến đỗi ngài thấy không thể nào ban phép giải tội cho anh ta 
được.  

Trước khi anh ta ra khỏi toà giải tội, ngài chỉ khuyên anh ta mỗi ngày đọc Ba Kinh Kính 
Mừng để dâng linh hồn và xác cho Đức Mẹ. 

Một thời gian sau, một thanh niên đến xin xưng tội với ngài. Anh ta chỉ xưng một vài tội nhẹ 
thôi. Khi xưng xong, anh ta nói: 

“Cha có nhận ra con không? Con chính là người thanh niên mà cha đã từ chối, không ban 
phép giải tội trước đây. Sáng nào, con cũng đọc Ba Kinh Kính Mừng. Chúa đã giải thoát 
con khỏi những cơn cám dỗ. Con xin cha cứ nói ra chuyện này cho mọi người nghe.” 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, lời cầu nguyện thêm sức mạnh cho tâm hồn con người; lời cầu nguyện 
giúp con người đến gần Chúa. Xin  giúp chúng con biết tìm thời giờ cầu nguyện, để tạ ơn 
Chúa và để xin ơn nâng đỡ cho phần rỗi linh hồn chúng con. Amen. 
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TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 33, NĂM A 

Mt 25, 14-30: Dụ ngôn những nén bạc 

 

Sinh lời 

1. Lời Chúa: 

14 Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình 
cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả 
năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm 
ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời 
được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với 
họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã 
giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: 
"Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ 
giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"  

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai 
yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy 
tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho 
anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại 
gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi 
không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông 
đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt 
chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân 
hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi 
tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có 
dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng 
kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, ý nghĩa những yến bạc (nén bạc): 

Nén bạc là khả năng khác nhau như giỏi nhạc, giỏi vẽ, giỏi hát, giỏi nói... Đó là ơn Chúa 
ban. 

Nén bạc là bệnh tật, dốt nát... là tính tình vui vẻ, dễ thương... 

Thứ hai, mọi người phải sinh lời: 

Chúng ta phải dùng ơn Chúa theo ý Chúa, chứ không phải theo ý mình. 

Chúng ta phải sử dụng các nén bạc Chúa giao cách hiệu quả, nghĩa là đem lại lợi ích cho 
Chúa, cho người và cho mình. 

3. Bài học: Hãy sinh lời tùy khả năng và trong mọi hoàn cảnh. 

4. Sống đạo: 30.000 người dân tộc thiểu số Tây Nguyên trở lại công giáo. 

Vietnam [Asianews 20/10/2009]  

Trong năm vừa qua, đã có 30.000 người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và 20.000 người khác 
chuẩn bị đón nhận Phép rửa. 
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Các số liệu trên đây đã được Đức cha Micae Hoàng đức Oanh, Giám mục 
Kontum đưa ra trong Ngày Chúa Nhật truyền giáo 18 tháng 10 năm 2009. 

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ây-dơ niu (Asianews) Đức giám mục 
Kontum nói rằng đây là công việc của Chúa Thánh Thần, cùng với sự cộng tác và đóng 
góp của rất nhiều người. (Chu Văn) 

Như vậy, đài phát thanh của Tin Lành đã trở thành nén bạc sinh lời 30.000 người cho 
Công giáo. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, mỗi người đều được trao những nén bạc để sinh lời. Xin Chúa giúp 
chúng con luôn tận dụng mọi cơ hội để sinh lời. Và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng con 
gấp trăm nghìn lần. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 33, NĂM B 

Mt 13, 24-32: Dụ ngôn cỏ lùng 

 

Đừng nhổ cỏ lùng 
1. Lời Chúa: 
24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: Nước Trời ví như chuyện người 
kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ 
lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới 
đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì 
cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi 
ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 
30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng 
lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." 
31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như 
chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt 
giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên 
cành được." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nói đến sự kiên nhẫn của Thiên Chúa qua 2 điều. 
Thứ nhất, lời Chúa: 
“Ông chủ đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa” (c 29) 
“Cứ để cả hai mọc lên cho tới mùa gặt” (c 30) 
Thứ hai, ý nghĩa lời Chúa: 
Đầy tớ vội vàng quá chăng, khi đòi nhổ cỏ? Thiên Chúa luôn kiên nhẫn. Ngài đành chấp nhận hậu 
quả của sự ác. Điều đó nói lên lòng nhân từ vô biên của Ngài. 
Khi hai môn đệ là Gia-cô-bê và Gio-an đòi khiến lửa trời đốt làng Xa-ma-ri không chịu đón tiếp, Chúa 
Giê-su cũng không cho phép (Lc 9, 54-55). Thiên Chúa vẫn nhân từ chờ đợi người ta ăn năn sám 
hối. 
3. Bài học: Hãy tạo dịp cho người ta ăn năn trở lại. 
4. Sống đạo: Bắt đầu lại 
Có một người kia đến gặp một vị linh mục và nói: Thưa cha, hôm nay con đến xin cha giúp con.  Con 
bê bối lắm: Mười điều răn Đức Chúa Trời, Sáu điều răn Hội Thánh, Bảy mối tội đầu, điều nào con 
cũng phạm hết.  Con xưng tội rồi, lại cứ phạm hoài.  Con muốn thay đổi nhưng con không biết bắt đầu 
từ đâu cả.  Con nản quá, muốn buông xuôi cho rồi.  Đằng nào cũng phạm tội thì phạm thêm tí nữa có 
sao đâu!  Nói thì nói vậy nhưng con vẫn thấy nó làm sao sao ấy. Vị linh mục cười và nói: Cha kể cho 
con một câu chuyện nhé: Một người kia đi làm trên thành phố.  Sau Tết anh bị thất nghiệp, trở về quê 
buồn bã.  Nguời cha an ủi: Thôi con ạ, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông thì nhì sĩ.  Con 
trở lại với miếng ruộng của gia đình mình đi.  Sáng mai, con hãy ra làm cỏ năm sào ruộng để tháng tới 
chúng ta sẽ gieo mạ xạ lúa.  Người con nghe lời, sớm mai vác cuốc ra đồng.  Nhưng khi nhìn thấy 
đám ruộng mênh mông chỉ toàn cỏ với cỏ, anh ngán ngẩm, tìm một  gốc  cây  nằm ngủ. Người cha 
biết chuyện, không la rầy, ôn tồn nói với con: Mỗi ngày con làm cho cha một ít, 20 mét vuông thôi, con 
làm được không?   
Dạ, ít vậy thì được. Và cứ như thế, chẳng bao lâu đám ruộng đã sạch cỏ.   
Vị linh mục tiếp lời: Tâm hồn con bây giờ cũng như đám ruộng kia, đầy cỏ dại, nhưng con hãy bắt 
đầu đi rồi con sẽ thấy kết quả.  Rồi đây con sẽ còn sa ngã, nhưng điều quan trọng là luôn biết bắt 
đầu lại. Tội con Chúa đã tha rồi, Chúa chỉ đòi hỏi con cố gắng mà thôi.     
Nhiều năm sau đó, vị linh mục nhận được một thiệp mời đi dự lễ khấn trọn đời của một tu sĩ ngài 
không hề quen biết. Trong thiệp có ghi một hàng chữ: “Cám ơn cha đã chỉ cho con cách làm cỏ 15 
năm trước đây.” 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, loài người chúng con yếu đuối và hay sa ngã. Chúng con biết Thiên Chúa nhân 
từ, luôn chờ đợi chúng con ăn năn trở về. Xin Chúa giúp chúng con tin vào tình Chúa và quyết tâm 
trở lại. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 33, NĂM C 

Lc 21, 5-19: Ngày tận thế 

 

Mọi sự sẽ không bền vững 

1. Lời Chúa: 

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ 
dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá 
hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." 7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự 
việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? "  

8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh 
Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi 
anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, 
nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống 
dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn 
dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. 
12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh 
em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan 
quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy 
ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy 
sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào 
chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu 
bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người 
thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, 
anh em mới giữ được mạng sống mình. 

2. Suy niệm: 

Chúng ta tìm hiểu lời Chúa qua 2 điểm. 

Thứ nhất, ở đời nầy, không có gì bền vững: 

Theo sử gia Gio-xép (Joseph) để xây đền thờ Giê-ru-sa-lem, người ta có khi dùng đến 
khối đá liền và to, dài 12m, cao 6m và rộng 4m. 

Giữa lòng đền thờ, người ta lát vàng, bạc. 

Trong phòng áo, vua Hê-rô-đê để lại một cành nho bằng vàng thật. 

36 năm sau lời tiên báo của Chúa Giê-su: Vào năm 70, tướng Ti-tút (Titus) đã phá hủy 
đền thờ. 

Thứ hai, bài học Chúa Giê-su muốn dạy: 

Ngài nói đến ngày tận thế, ngày thế gian không còn nữa và ngày phán xét. 

Ngài muốn nói đến sự tạm bợ, mau qua của kiếp người. 

3. Bài học: Đừng bám víu cái mau qua như tiền tài, danh vọng. 

4. Sống đạo: Đức Gio-an 23 nghèo 

Đại chủng viện Roma, ngày 16 tháng Giêng năm 1901.  

Trọng kính thăm Ba má, Bác Hai, Cậu và anh chị.  

Khi thư này đến nhà, chắc cả nhà đang sốt sắng dự tuần đại phúc mở tại họ đạo; và con 
mong rằng tất cả đã sốt sắng lo việc phần hồn, xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu.  

Con không cầu cho gia đình được giàu sang, chỉ xin cho mọi người trở nên Kitô hữu tốt, 
sống nghèo khó, bằng an, phó thác trong tay Chúa quan phòng.  
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Con lấy làm vinh dự sống trong cảnh nghèo của gia đình mình, không bánh mì, chỉ ăn cháo, 
không bao giờ biết đến thịt, có chăng là đôi ba dịp trong năm. Lễ Giáng Sinh thì được thẻo 
bánh, Má tự làm. Tuy nhiên, gần 20 đứa con đang chờ chực đĩa cháo, nhưng nếu có người 
đến ăn xin, má vẫn mời họ ngồi vào bàn mà chia bữa ăn với chúng con...  

Xin Ba má tha cho những kẻ đã và đang làm hại gia đình mình. Biết đâu trước mặt Chúa, 
họ tốt hơn mình...  

Chúa muốn con làm linh mục không vì giàu sang. Nếu thế thì thật là khốn nạn. Con sẽ làm 
linh mục để phục vụ kẻ nghèo. Con: Ăng-dê-lô  

Đó là bức thư thầy A. Roncalli (sau là Giáo Hoàng Gioan XXIII) gởi thăm Ba má.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã giáng sinh trong cảnh nghèo, đã sống nghèo và dạy mọi người 
sống nghèo. Xin Chúa giúp chúng con cố gắng làm việc để sống, nhưng không quá chạy 
theo vật chất đến nỗi xao lãng việc Chúa, việc đạo. Amen. 
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Thứ Hai tuần 33 Thường niên 

Lc 18, 35-43: Chúa Giê-su chữa người mù thành Giê-ri-cô 

 

Hai bài học của anh mù 

1. Lời Chúa: 

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 
Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức 
Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-
vít, xin dủ lòng thương tôi! "39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh 
càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "40 Đức Giê-su dừng lại, 
truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " 
Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."42 Đức Giê-su nói: "Anh nhìn thấy đi! 
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa 
đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, anh mù tin: 

Vì tin nên anh mù la to để được gặp Chúa: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng 
thương tôi” (c 39) 

Vì tin nên khi Chúa Giê-su hỏi thì anh mù trả lời ngay:  “Xin cho tôi nhìn thấy được” (c 41) 

Thứ hai, anh mù biết ơn:  

“Anh ta nhìn thấy được và đi theo Ngài” (c 43) 

Đó là dấu biết ơn... 

3. Bài học: Hãy luôn sống có tư cách như anh mù. 

4. Sống đạo: Tư cách con người 

Khi ở Đắp-lin (Dublin) một tháng để học hỏi về đạo binh Đức Mẹ, tôi may mắn được gặp 
người sáng lập, ông Phăng Đớp (Frank Duff). Tôi háo hức, tưởng sẽ diện kiến một nhân 
vật quốc tế tiếng tăm; người mà các Hồng y, Giám mục khắp nơi đều phải ngồi nghe. 
Nhưng không ngờ, ông chỉ là một cụ già đưa thư., hằng ngày khiêm tốn đạp chiếc xe cọc 
cạch ra bưu điện mang thư về cơ quan, bỏ vào hộp thư của gần một ngàn chi nhánh đạo 
binh ở Dublin. Người ta nói công việc của ông bây giờ chỉ có thế; có tuổi rồi, không còn 
giữ  vai  trò  quan  trọng  nào nữa; nhưng khi ai cần ý kiến  thì  ông  sẵn sàng đóng góp và
hướng dẫn giải quyết. 
Đấy, công việc đưa thư hèn mọn có làm giảm tư cách con người đâu! 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, anh mù trong đoạn lời Chúa đã để lại cho chúng con hai điều đáng nhớ 
là đức tin và lòng biết ơn. Người đưa thư đạp xe đạp trong câu chuyện lại là một tư cách 
lớn. Xin Chúa giúp chúng con sống đúng tư cách con Chúa dù chúng con nghèo hèn hay 
bệnh tật. Amen. 
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Thứ Ba tuần 33 Thường niên 

Lc 19, 1-10: Ông Gia-kêu 

 

Ông Gia-kêu ăn năn 

1. Lời Chúa: 

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là 
Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem 
cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông 
liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 
Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau 
đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước 
Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 
Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho 
người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."9 Đức Giê-su mới 
nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con 
cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (c 1-10) 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, con người ông Da-kêu: 

Da-kê lùn: Ông là tay thu thuế đáng ghét, nhưng lại biết sám hối ăn năn. 

Tên Da-kêu có nghĩa là trong sạch, nhưng ông chẳng trong sạch, vì người Do Thái cho 
ông là người tội lỗi. 

Da-kêu bán nước vì theo quân La Mã, ác ôn vì thu thuế cao làm khổ dân chúng. 

Thứ hai, tấm gương của Da-kêu: 

Ông ăn năn trở lại cách dứt khoát là can đảm. 

Ông dám chấp nhận một tương lai bất ổn khi bỏ nghề thu thuế là đáng khen. 

3. Bài học: Hãy dám đổi đời như ông Da-kêu. 

4. Sống đạo: Đổi đời 

Tại thị trấn kế bên, một người tị nạn và cũng là một giáo viên gốc ở Xi-lê-di-a (Silesia) là 
người giúp đỡ tôi rất đắc lực, cũng đề cập đến những “trường hợp vô vọng” mà anh ta 
nghĩ là mọi nỗ lực đều vô ích. Thật cực kỳ khó để thuyết phục anh chấp nhận quan điểm 
mà tôi thường xuyên nhắc đến, đó là Đức Giêsu không bao giờ có thái độ kỳ thị đối với 
bất cứ ai. Khi chuyến viếng thăm của tôi kết thúc, anh kể cho tôi về trường hợp một phụ 
nữ Công Giáo, là mẹ của sáu đứa con, đã trở thành xì căng đan trong thị trấn. Phụ nữ này 
liên can đến hoạt động mại dâm với các quân nhân Mỹ. Kể xong câu chuyện, anh thốt lên: 
“Là một bậc vị vọng, cha không thể bước chân vào nhà của con mụ ấy!” Để nhắc anh nhớ 
rằng điều quan trọng là phải thực thi sứ mạng của Chúa Giêsu, tôi trả lời: Vì cả anh và tôi 
đều là những ‘bậc vị vọng’, chúng ta có thể cùng nhau viếng thăm chị ấy.  

Khi chúng tôi bước vào nhà người đàn bà nói trên, chị đang có mặt với một phụ nữ khác 
cũng liên can đến mại dâm. Bực bội vì sự hiện diện của chúng tôi, chị phun ra xối xả 
những lời thô tục mà cả đời mình cho tới lúc đó, tôi chưa bao giờ nghe. Anh bạn của tôi 
nói: “Đấy! Con đã không cảnh báo trước với cha rồi đó sao?” Tôi trả lời: “Có lẽ chúng ta 
đáng nhận những lời chửi bới của chị ấy, vì trong thâm tâm mình, chúng ta đã xem 
thường chị ấy!”  
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Chiều hôm đó, người phụ nữ kia trố mắt ngạc nhiên thấy tôi ghé thăm chị lần nữa, 
lúc này chị đang một mình với các con của chị và tôi đã tỏ ra thân thiện với chị như thể 
chưa có  

 

chuyện gì xảy ra cả. Sau một cuộc chuyện gẫu ngắn, chị hứa sẽ đến tham dự việc cử 
hành phụng tự của chúng tôi hai lần, vì tôi đã đến thăm chị hai lần.  

Cuối cùng chị đã vượt xa khỏi sự ‘mặc cả’ ban đầu của mình để đi bộ năm dặm với những 
đứa con lớn của chị, đến tham dự với chúng tôi vào mọi buổi tối. 

Một năm sau, khi tôi trở lại, người đàn ông giáo viên đã trở thành bạn và mạnh thường 
quân rất đắc lực của tôi ấy đã nói: “Cha thật có lý. Chị ấy đã trở thành một con người mới 
và các con cái chị ấy cũng đã thay đổi rất nhiều.”  

(Lm Bernard Haring, Giáo Hội cần loại Linh Mục nào?) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, ông Gia-kêu trong đoạn lời Chúa, và bà chị trong câu chuyện là những 
người tội lỗi, những người xấu. Nhưng họ đã biết nghe và đã đổi mới cuộc đời. Xin Chúa 
giúp chúng con đừng khinh thường người khác, nhưng biết nhìn đúng về mình  và về 
người để có thái độ tôn trọng người khác hơn. Amen. 
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Thứ Tư tuần 33 Thường niên 

Lc 19, 11-27: Dụ ngôn 10 nén bạc 

 

Trung thành làm việc nhỏ 

1. Lời Chúa: 

11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì 
Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến 
nơi rồi.12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương 
quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười 
nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."14 Nhưng đồng bào ông 
ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông 
này làm vua chúng tôi. 
15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông 
đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến 
trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.17 Ông bảo người ấy: "Khá 
lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 
mười thành.18 Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm 
nén.19 Ông cũng bảo người ấy: " Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành. 
20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 
Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: 
"Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, 
đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân 
hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những 
người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: 
"Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!26 -"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ 
được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. 
27 "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy 
dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, tâm lý con người: 

Người ta thích làm việc lớn để được nổi tiếng... Tuy nhiên, người muốn nổi tiếng thì khó 
nổi tiếng, chỉ những ai làm tốt việc nhỏ mỗi ngày sẽ kết tụ thành việc lớn và sẽ nổi tiếng. 

Thứ hai, trung thành làm việc nhỏ: 

Việc nhỏ thì có luôn bên chúng ta, có mỗi ngày. Đường thẳng là do kết nối các chấm nhỏ.  

3. Bài học: Hãy làm tốt việc nhỏ. 

4. Sống đạo: Được gọi để gọi 

Thưa ông bà muốn gặp ai? 
Chị Xê-lin (Céline) đã nói câu ấy lần đầu tiên cách đây 40 năm, từ đó, ngôi nhà khách với 
chùm chìa khóa, cái chổi, chiếc ghế đã trở thành giang sơn của chị. 

Bổn phận của chị giữ nhà khách là gọi người khác, trong suốt 40 năm trường, chị Céline chỉ 
làm ngần ấy công việc. Câu hỏi trên kia chị lặp đi lặp lại đến hơn 10 lần mỗi ngày. Với thời 
gian, phương thế có đôi phần thay đổi: từ cái kẻng đến chuông điện, rồi điện thoại, sau đó lại 
trở về chuông kéo,  kẻng  sắt... nhưng  công việc luôn luôn vẫn là gọi người khác.  

Ôi chao, biết bao khuôn mặt đã xuất hiện tại nhà khách, bao giọng nói đã vang rền trong 
điện thoại, nhưng có một điều chị Céline hằng đoán chắc người ta đang gọi, đang xin gặp  
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một người nào đó... trừ ra chị. Vì thế, chị thường nói đùa “Tôi chỉ được Chúa gọi một lần 
duy nhất và từ dạo đó, tôi luôn luôn gọi người khác: tôi được gọi để gọi.” 

Một ngày của chị bị cắt vụn thành từng miếng, công việc của chị bị chẻ thành từng mảnh, 
luôn luôn là gián đoạn. Khi cầm chuỗi lần hạt, chị biết mình sẽ không đọc được quá 10 
dòng, trong nhà nguyện, chị quỳ ghế cuối cùng, gần cửa ra vào, luôn thấp thỏm đợi chờ 
chuông reo... luôn bị gián đoạn, nhưng chỉ với "sự gián đoạn" này của mình, chị mới có 
thể tạo nên "sự liên lạc" của người khác. Chị bao giờ cũng nhanh nhẹn đối với một khách 
sang cũng như một bà lão nhà quê. Tất cả mọi người đều ăn cắp giờ của chị, không ai 
cần gặp chị... Với thời gian, da mặt chị nhợt nhạt hơn, người chị tiều tụy hơn nhưng nụ 
cười vẫn tươi nở như thuở nào, lời kinh dâng Chúa mỗi ngày lại càng thêm sốt sắng hơn. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chị Xê-lin suốt đời chỉ làm một công việc nhỏ là gọi người cho khách 
gặp. Chị đã giữ nhiệm vụ đó trong 40 năm. Thật là bài học đơn giản và giá trị. Xin Chúa 
giúp chúng con trung thành với công việc hằng ngày, dù chỉ là công việc nhỏ mọn. Amen. 
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Thứ Năm tuần 33 Thường niên 

Lc 19, 41-44: Chúa Giê-su khóc thương thành Giêrusalem 

 

Chúa Giê-su khóc 

1. Lời Chúa: 

41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: "Phải 
chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện 
giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày 
quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp 
ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi 
đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su khóc vì thương:  

Người Do Thái là dân Chúa chọn nên họ đáng hưởng nhiều đặc ân, nhưng thực tế họ 
không được gì. 

Họ không tin nên bị Thiên Chúa loại bỏ và qua lịch sử, họ bị người ta bách hại. 

Thứ hai, Chúa Giê-su khóc vì Ngài như bất lực trước sự cứng lòng của họ: 

Ngài làm được mọi sự, nhưng đối với sự cứng lòng của người Do Thái, Ngài không thể 
làm gì, vì đụng đến tự do của họ. 

Tự do đã làm hư con người và làm cho Thiên Chúa thành bất lực: “Để sinh ra con, Chúa 
không cần hỏi ý con. Nhưng để cứu chuộc con, Chúa phải hỏi ý con” (Thánh Au-gút-ti-nô). 
Tự do thật đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm. 

3. Bài học: Hãy hạn chế tự do để vâng nghe lời Chúa. 

4. Sống đạo: Chinh phục chồng 

Khi cha Bề trên dòng Chúa Cứu Thế đang làm tuần đại phúc ở một giáo xứ thuộc nước Ý, 
có một phụ nữ đến thưa ngài: Chị ta có một người chồng bỏ xưng tội lâu năm, dù đã 
khuyên nhủ mấy, ông cũng chẳng nghe, lại còn giận dữ, chửi mắng và đánh đập chị nữa. 

Cha Bề trên khuyên chị lấy một mẫu ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ trao cho chồng, khuyên 
ông mang vào cổ, và hãy tha thiết cầu xin với Đức Mẹ. Chị đã vâng theo. 

Chiều tối, về tới nhà, lấy lời dịu ngọt khuyên chồng đi xưng tội, không được việc, chị nài 
xin chồng làm vui lòng mình bằng cách đeo mẫu ảnh vào cổ. 

Anh chồng không muốn vợ quấy rầy mình, liền nhận ảnh và đeo vào cổ ngay. Sáng hôm 
sau, vừa thức dậy, chàng bảo vợ: "Hôm nay tôi sẽ đi xưng tội, chẳng cần mình phải giục 
nữa." Và chàng đã vào tòa giải tội. 

Chàng đã bỏ xưng tội 22 năm! và tự thú: Sau khi vợ bắt đeo ảnh vào cổ, đêm đến không 
sao ngủ được, chỉ thổn thức sợ chết và mong mau sáng để đi xưng tội. Cha giải tội đã 
ban ơn xá giải cho chàng và khuyên chàng hết lòng cảm ơn Đức Mẹ, vì lòng thương vô 
bờ đã đoái đến chàng.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, qua đoạn lời Chúa, dân Do Thái hư đi vì không chịu nghe lời Chúa dạy 
bảo. Trong câu chuyện, người chồng đã biết nghe lời vợ nên đã được Đức Mẹ biến đổi 
nên người tốt. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lắng nghe và sống tốt lời Chúa. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 33 Thường niên 

Lc 19, 45-48: Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ 

 

Lòng nhiệt thành 

1. Lời Chúa: 

45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: "Đã 
có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của 
bọn cướp! " 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm 
cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì 
toàn dân say mê nghe Người.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, thái độ quá mạnh của Chúa Giê-su: 

Ngài can thiệp mạnh khi người ta làm hoen ố nhà Chúa. 

Ông Mát-ta-ti-a giết kẻ bái lạy bụt thần ngay trên bàn thờ cũng là thái độ đáng chúng ta 
suy nghĩ (1Mcb 2, 15-29) 

Thứ hai, thái độ quá hiền lành có đáng khen không? 

Thái độ hiền lành quá để rồi ai muốn làm gì thì làm cũng được coi là thái độ đáng trách vì 
nhu nhược. 

Thái độ mặc kệ, không can thiệp cũng không đáng khen. 

3. Bài học: Hãy sống nhiệt thành nhưng không quá khích. 

4. Sống đạo: Luôn nhiệt tình 

Đến nhận một giáo phận trong đó hàng giáo sĩ thì rời rạc, giáo dân lại quá khô khan, Đức 
Cha Hẹc-vát (Hervas) rất đỗi lo âu. Ngài cầu nguyện, nghiên cứu, đối thoại và cuối cùng đi 
đến một phương thức tĩnh tâm với một kỹ thuật rất độc đáo, hấp dẫn, nhằm thánh hoá 
giáo dân, đào tạo cán bộ tông đồ trong giáo phận: đó là "Học Hội Kitô hữu"' (Cursillos de 
Christiandad). Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì đùng một cái: một số người trong giáo 
phận hiểu lầm ngài và ra sức chống đối kịch liệt. Họ còn làm đơn kiện đến Toà Thánh và 
bày tỏ thái độ bất hợp tác với ngài về mọi mặt.  

Để tránh sự đổ vỡ lớn hơn, Toà Thánh đã thuyên chuyển Đức Cha Hervas sang một giáo 
phận nhỏ nhất nước Tây Ban Nha. Tuy thế vẫn chưa yên. Vị Giám mục kế vị ngài lại còn 
ra một bức thư luân lưu kết án "Học Hội Kitô hữu" là một tổ chức lạc đạo, sai lầm về tín lý 
lẫn luân lý.   

Phần Đức Cha Hervas, ngài vẫn kiên trì bền chí. Dần dần nhiều người cảm phục, hàng 
giáo phẩm và giáo sĩ nhận ra cái hay của phương pháp ngài và ra sức hưởng ứng. Phong 
trào "Học Hội Kitô hữu" bành trướng khắp nơi, được các Đức Cha chúc lành và khuyến 
khích. Gương khiêm nhường và sự bền chí của Đức Cha Hervas thật đáng cho mọi người 
khâm phục. Hiện nay ngài vẫn còn sống và đang hướng dẫn phong trào lớn mạnh khắp 
nơi trên thế giới.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, qua đoạn lời Chúa hôm nay, Ngài nhiệt tình đến độ làm cho người ta 
hiểu lầm. Qua câu chuyện, Đức Cha Hẹc-vát cũng bị hiểu lầm do quá tích cực, nhưng cuối 
cùng, người ta đã hiểu ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn tích cực, nhưng đừng quá 
khích. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 33 Thường niên 

Lc 20, 27-40: Kẻ chết sống lại 

 

Thiên đàng 

1. Lời Chúa: 

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có 
sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta 
điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì 
người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy 
anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi 
người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để 
lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người
đàn bà  ấy  sẽ  là vợ ai, vì cảbảy đều đã lấy nàng làm vợ? " 
34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng 
hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 
Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái 
Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”  

37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn 
nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của 
tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa 
của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống." 
39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay 
lắm."40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa. 

2. Suy niệm: 

Thánh Phaolô viết: "Ra khỏi thân xác này và về quê với Chúa là điều hạnh phúc." 

Thánh Gioan viết thêm: "Thiên đàng là nơi sẽ không có sự chết, không còn than khóc đau 
thương nữa." Và ngài còn ghi thêm: "Không còn có đêm tối trên thiên đàng, đó là tin mừng 
cho những ai chờ đợi mãi cho trời mau sáng, thiên đàng sẽ không còn những cuộc từ biệt, 
cũng không có nước mắt chia ly nữa." 

Chúa Giêsu đã hứa: "Ta sẽ đi sắm sẵn cho các con, rồi Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta 
để Ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó.” 

Thiên đàng có thể chính là mặt đất nếu Chúa có mặt tại đó. Thiên đàng cũng có thể chính 
là tâm hồn ta nếu nơi ấy Chúa hoàn toàn làm chủ.  

(Theo Internet) 

3. Bài học: Hãy năng nghĩ đến đời sau để sống tốt đời nầy. 

4. Sống đạo: Giấc mơ thiên đàng 

Mẹ Têrêxa Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 và là người sáng 
lập viện của dòng Nữ tu thừa sai Bác ái chuyên phục vụ người nghèo và hấp hối, đã kể lại 
ơn gọi phục vụ của Mẹ trong một lá thư viết từ Calcutta như sau:  

Trong những ngày đầu khi mới khởi sự làm việc cho những người cùng khổ nhất trong 
vùng ngoại ô, tôi bị sốt liệt giường. Trong cơn mê sảng, tôi bỗng thấy mình được đến trình 
diện trước mặt thánh Phêrô, người giữ cửa Thiên đàng. Nhưng Thánh Phêrô chận lại 
không cho tôi vào Thiên đàng. Ngài nói như sau: “Không thể để cho một người thuộc khu 
ổ chuột được vào Thiên đàng. Thiên đàng không có nơi cùng khổ. ”  
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Tôi mới tức giận nói với Ngài như sau: “Thế ư? Vậy thì con sẽ làm mọi cách để làm 
cho Thiên đàng đầy dẫy dân cư của các khu ổ chuột và lúc đó, Ngài bị bắt buộc sẽ để cho 
con vào Thiên đàng.” 

Tội nghiệp cho thánh Phê-rô. 

Kể từ sau giấc mơ ấy, Mẹ Têrêxa và các nữ tu của Mẹ đã không để cho Ngài được ở yên 
phút nào. Không biết bao nhiêu người cùng khổ và cô đơn đã qua đời trong vòng tay ôm 
ấp của Mẹ và các nữ tu. Thiên đàng đã trở thành nơi cư trú của những người cùng khổ.   

Giai thoại trên đây của Mẹ Têrêxa Cancutta như muốn nói lên một chân lý: không ai nên 
Thánh một mình, không ai lên Thiên đàng một mình.  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời nầy chóng qua, và con cái Chúa mong chờ thiên đàng Chúa 
hứa. Xin giúp chúng con sống tốt để vào thiên đàng, và xin Chúa ban ơn để chúng con 
hăng hái làm cho nhiều người được vào thiên đàng là nơi hạnh phúc mãi mãi. Amen. 
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TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 34, NĂM A 

Mt 25, 31-46: Cuộc phán xét chung 

Tìm hiểu về hoả ngục 
1. Lời Chúa: 
31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu,bấy giờ Người 
sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và 
Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên 
phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: 
"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay 
từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta 
là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các 
ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ 
thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có 
bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng 
con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo 
thật các ngươi: 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."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái 
rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác 
Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã 
không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã 
không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy 
cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, 
hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ 
đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một 
trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 
Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để 
hưởng sự sống muôn đời." 
2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề về hỏa ngục. 
Thứ nhất, Giáo lý về hoả ngục: 
Kinh thánh xác nhận có hoả ngục. 
“Quân bị nguyền rủa kia, đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời...” (c 41) 
“Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia! Các ngươi chạy trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục” (Lc 23, 33). 
Thứ hai, hình phạt trong hoả ngục: 
Hình phạt hỏa ngục được hiểu theo 3 điểm. 
Một, Giáo Hội xác định trong hỏa ngục, có lửa. Hơn nữa, lửa hỏa ngục không giống lửa trần gian 
và nóng hơn nhiều. 
Hai, ai đã vào hỏa ngục thì không bao giờ ra khỏi đó. 
Ba, hình phạt nặng nhất trong hỏa ngục là đời đời không được thấy Chúa. 
3. Bài học: Hãy thu tích việc lành để khỏi sa hỏa ngục. 
4. Sống đạo: Thiên đàng và nhà bác học 
Lơ Ve-ri-ê (Le Verrier) nhà bác học danh tiếng của nước Pháp, có nhiều phát minh lớn lao về lãnh 
vực thiên văn.  
Ngày kia, Đức Giám mục địa phận khen nhà bác học này: "Danh tiếng của ông lên tận các vì sao 
trên trời."  
Nhà bác học này liền khiêm nhượng trả lời: "Xin Đức Cha cầu nguyện cho con. Con chỉ mong 
được lên thiên đàng mà thôi." 
5. Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, việc Ngài chết trên thánh giá giúp chúng con hiểu rằng hỏa ngục là một sự thật kinh 
khủng. Xin giúp chúng con luôn nghĩ đến hỏa ngục để sống tốt đời nầy. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 34, NĂM B 

Ga 18, 33-37: Chúa Giê-su là vua 

 

Chúa Giê-su là Vua (2) 

1. Lời Chúa: 

33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua 
dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã 
nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông 
và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi 
không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã 
chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc 
chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài 
nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho 
sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su không phải là vua theo nghĩa thế gian: 

“Đức Giê-su nói: Nước tôi không thuộc về thế gian nầy” (c 36)  

Lúc đó, dưới quyền quan Phi-la-tô, có chừng 3.000 binh sĩ. Và ở Giê-ru-sa-lem, chỉ có 
khoảng vài trăm binh sĩ. Nếu muốn làm loạn, với quyền phép Chúa Giê-su, thì không có gì 
khó. Nhưng Ngài không làm, vì Ngài đến không phải để làm chính trị. 

Câu nầy muốn nói Nước Chúa Giê-su là tâm hồn con người, là nước yêu thương, chứ 
không phải là nước của vũ lực chính trị. 

Thứ hai, Chúa Giê-su là vua của sự thật: 

“Đức Giê-su nói: Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho sự thật. 
Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (c 37) 

Chúa Giê-su đến để nói cho con người biết sự thật về Thiên Chúa, sự thật về chính họ và 
sự thật về cuộc sống. 

3. Bài học: Hãy tôn thờ Chúa Giê-su là vua tâm hồn con người. 

4. Sống đạo: Phim Ben-hơ (Benhur) 

Nhiều bạn đọc Sài-gòn chắc đã quen biết cuốn phim đề là Benhur. Cuốn phim rất được 
hâm mộ ở Sài-gòn. Nội dung câu chuyện rút trong tiểu thuyết nhan đề Benhur của đại 
tướng Goa-lết (Lew Wallace) 

Cuốn sách thành hình có lẽ do một sự ngẫu nhiên. Hai sĩ quan cao cấp, là bạn thân với 
nhau, gặp nhau trên một chuyến xe lửa. Đồng thanh tương ứng đồng ý tương cầu, hai 
ông cùng giống nhau trong quan niệm vô thần. Đó là đại tướng Wallace và đại tá In-gơ-
xon (Robert Ingersoll) Nhất là đại tá Ingersoll người vô thần nổi tiếng ở Mỹ quốc.  

Trong câu chuyện, hai ông đề cập đến vấn đề tôn giáo, vấn đề về vai trò Chúa Giêsu 
trong tôn giáo. Một người nói: Tôi rất bất bình khi người ta vì dị đoan mê tín mà đem thần 
thánh hóa con người Giê-su lịch sử, và coi như là con của Thượng đế. 

Rút cuộc, vị đại tướng đề nghị: Tôi thấy nên có một người nào đứng ra viết một bộ tiểu 
thuyết về con người Giêsu bằng xương bằng thịt thực sự.  

Thưa đại tướng, tôi rất tán thành ý kiến ấy và đại tướng nên đảm nhận việc này. 
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Đại tướng ưng nhận và bắt đầu tìm tài liệu nghiên cứu. Ông bỏ ra khá nhiều thời giờ và 
công phu để nghiên cứu kỹ lưỡng về đời sống Chúa Giê-su.  Ông cố gắng chứng minh 
Chúa Giêsu chỉ là người, chứ không phải thần thánh hay con Thượng đế gì hết. 

Sau cùng, bộ tiểu thuyết được tung ra cho dân chúng. Sách bán chạy như tôm tươi, vào 
sổ cuốn bán chạy nhất. Người ta đã đem câu chuyện đóng thành phim và cuốn phim thu 
hút nhiều khán giả nhất. 

Nhưng một điều đặc biệt đáng chú ý là trong khi lao tâm khổ cực để khám phá sự thật thì 
đại tướng Wallace đã tìm thấy chân lý. Chân lý đảo lộn quan niệm cả cuộc đời của vị đại 
tướng đó là Chúa Giê su không phải chỉ là người, mà Ngài còn là con Thiên Chúa nữa.  

Đại tướng Wallace đã trở thành môn đệ của Chúa vậy. 

Wallace đã thành tâm tìm hiểu Chúa nên đã tìm thấy sự thật. Đây cũng là thiện chí tối 
thiểu Chúa đòi để gặp được Chúa vậy. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là vua trên hết các vua, là Thiên Chúa uy quyền. Xin giúp chúng 
con luôn chuẩn bị tâm hồn trong sạch để Ngài ngự vào làm vua trong lòng chúng con, soi 
sáng và hướng dẫn chúng con đi theo con đường thánh thiện. Amen. 
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CHÚA NHẬT TUẦN 34, NĂM C 

Lc 23, 35-43: Chúa Giê-su bị nhục mạ 

 

Chúa Giê-su bị chế nhạo 

1. Lời Chúa: 

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người 
khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển 
chọn! " 

36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống37 và nói: 
"Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! "38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: 
"Đây là vua người Do-thái." 

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là 
Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! " 

40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, 
mày cũng không biết sợ! 

41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có 
làm điều gì trái! "42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của 
ông, xin nhớ đến tôi! "43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được 
ở với tôi trên Thiên Đàng."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, Chúa Giê-su bị chế nhạo: 

Có 3 sự kiện giúp chúng ta hiểu hơn. 

Một, dân chung và thủ lãnh chế nhạo: “Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật 
hắn là Đức Ki-tô, là người được tuyển chọn” (c 35) 

Hai, binh lính chế nhạo: “Chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài uống và nói: Nếu ông là vua 
dân Do Thái thì cứu lấy mình đi” (c 37) 

Ba, bản án treo trên đầu Ngài cũng nhuốm màu sắc chế nhạo: “Phía trên đầu Ngài, có bản 
án viết: Đây là vua người Do Thái” (c 38) 

Thứ hai, chúng ta có chế nhạo Chúa không? 

Nếu chúng ta xưng mình đã rửa tội, nhưng sống như kẻ không tin là chúng ta đang chế 
nhạo Chúa. 

Nếu chúng ta sống đạo tốt thì chúng ta đang là con cái Chúa. 

3. Bài học: Hãy hãnh diện vì đấng chết treo trên thánh giá đem lại niềm vui. 

4. Sống đạo: Tượng Chúa chịu nạn 

Hôm nay ông Chín Binh dẫn đến cho mình ba đứa con.  

Xin cha rửa tội cho các cháu. Lo lắm chuyện, nay mới có điều kiện để giữ đạo.  

Thằng lớn này mấy tuổi?  

Tám tuổi.  

Tôi rửa tội hai đứa nhỏ. Đứa lớn thì phải học giáo lý trước đã. Mình cho người đi kiếm vú 
đỡ đầu.  

Bé Loan và bé Phượng vui như tết, vì sắp được rửa tội và vì có bà vú dễ thương 
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Sau nghi thức ghi danh ở cửa nhà thờ, mình dẫn hai bé lên cung thánh để cử hành những 
nghi thức kế tiếp. Vừa bước tới cung thánh, bé Phượng khóc thét lên như bị ong chích, 
không ai dỗ được nó. Mình hỏi vú nó:  

Tại sao vậy, Lụa?  

Tụi nó thấy tượng Chúa bị đóng đinh. Nó sợ.  

Mình lắc đầu, suy nghĩ. Bé Phượng bị “sốc” rồi. Cú “sốc” này sẽ trở thành một ấn tượng 
không xoá được. Kỷ niệm đầu đời về đạo Chúa là như thế ư?  Hãi hùng và rùng rợn!  

Chúa ơi! Hình ảnh Chúa chịu đóng đinh là một hình ảnh thân thương nhất của đời con, là 
dấu ấn của tình yêu tuyệt vời, thế mà nay đã trở thành hình ảnh rùng rợn của bé Phượng!  

Mình nghĩ đến vấn đề sư phạm giáo lý. Mình tự hỏi: có nên trình bày lịch sử cứu độ như 
thế cho trẻ thơ, và như thế cho lương dân không nhỉ?  

(Lm. Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, việc Ngài chết treo trên thánh giá là một tủi nhục cho Ngài và cho chúng 
con nữa. Nhưng điều khó hiểu là chính cái chết đau thương đó đem lại cho chúng niềm 
vui, hy vọng và vinh quang đời đời. Xin Chúa giúp chúng con luôn hãnh diện vì hình ảnh 
Chúa chết trên thánh giá. Amen. 
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Thứ Hai tuần 34 Thường niên                                     

Lc 21, 1-4: Hai đồng tiền của bà góa 

 

Tiền thừa 

1. Lời Chúa: 

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ 
vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 
Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả 
vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn 
bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống 
mình." 

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, bà góa dâng cúng ít mà được khen: 

Lý do được khen là vì bà dâng cúng do lòng mến, do lòng hy sinh. 

Thứ hai, người giàu dâng tiền dư bạc thừa: 

Có 2 điều chúng ta cần bàn tới để hiểu vấn đề. 

Một, người giàu chấp nhận dâng cúng thì cũng đã có lòng rồi. 

Hai, tiền người nghèo dâng cúng không thấm gì so với tiền người giàu. Do đó, chúng ta 
nên coi trọng thiện chí của người giàu. 

3. Bài học: Hãy dám dâng cúng cho công việc chung. 

4. Sống đạo: Góp phần đào tạo Linh Mục 

Tạp chí "Truyền bá đức tin" có thuật lại câu chuyện một cụ già Ấn Độ, lúc còn là thanh 
niên đã say sưa nghiện ngập cà-phê, thuốc lá, rượu mạnh có tiếng. Nhưng rồi một hôm, 
chàng đọc thấy trên báo lời kêu gọi giúp nuôi chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Đọc 
xong,  chàng rất đổi phân vân: một đàng chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, đàng 
khác, chàng thấy những thứ ấy lại quá hấp dẫn, chả có vẻ tội lỗi gì!   

Tuy nhiên, chàng đã quyết định: bỏ tất cả, nhưng dần dần với thời gian. Chàng đóng góp 
số tiền tiêu xài ấy vào quỹ Truyền Bá Đức tin để giúp nuôi ít chủng sinh nghèo. Cụ thể, 
liên tiếp trong mấy mươi năm, nhiều thế hệ chủng sinh, linh mục đã được chàng giúp đỡ. 
Họ liên lạc thư tín với chàng mỗi lúc một nhiều...Thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh 
niên nghiện cà-phê, thuốc lá, rượu mạnh xưa kia trở thành cụ già 85 tuổi. Ngày kỷ niệm 
sinh nhật 85 của cụ, cụ tuyên bố trước mặt họ hàng: "Với những hy sinh suốt mấy mươi 
năm qua, tôi đã đài thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến nay, con số các linh 
mục rãi rác khắp nơi được tôi giúp đỡ lên đến 30 người. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đầu tư 
thành công, và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư cho đến giờ Chúa gọi."  

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, người nghèo dễ bị coi khinh, dù họ có nhiều  điều rất đáng trân trọng. 
Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy cái tốt nơi người nghèo và hết lòng kính trọng họ như 
họ đáng được kính trọng. Amen. 
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Thứ Ba tuần 34 Thường niên 

Lc 21, 5-11: Thành Giêrusalem sụp đổ 

 

Cuộc đời chóng qua 
1. Lời Chúa: 

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và 
những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: 

6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá 
nào trên tảng đá nào."7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và 
khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? " 8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị 
lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã 
đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ 
hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".10 Rồi 
Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có 
những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng 
kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.  

2. Suy niệm: 
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, cuộc đời chóng qua: 

Thành Giêrusalem kiên vững bị tàn phá là ví dụ điển hình cho sự mỏng manh, phù vân. Cuộc 
đời chỉ là tạm bợ, mau qua. 

Thứ hai, hai cách sống xuất phát từ cái nhìn về “cuộc đời chóng qua”: 

Có người sẽ rất yếm thế và không muốn làm gì khi họ còn sống. 

Có người sẽ rất tích cực trong cuộc sống hiện tại, vì mong thu tích nhiều việc lành phúc đức 
cho cuộc sống tương lai ở đời sau vĩnh hằng. 

3. Bài học: Hãy tích cực trong cuộc sống hiện tại. 

4. Sống đạo: Trở nên vĩ đại 

Muốn trở thành vĩ đại và làm việc để đạt cho được sự vĩ đại, đó là chuyện khá bình 
thường thôi. Quyền lực, tiếng tăm, uy tín... là những từ ngữ được người ta gắn liền với ý 
niệm về sự vĩ đại. 

Nhưng Phờ-răng-linh (Ben Franklin) lại nghĩ hơi khác. Vào năm 1729, ông viết rằng: Nếu 
chúng ta chuyên chăm trở nên tốt lành như ta vẫn chuyên chăm để trở nên vĩ đại, thì ta sẽ 
trở nên vĩ đại thực sự, do việc mình tốt lành. Và con số những người đáng nể sẽ tăng lên 
rất nhiều. 

Ông nói tiếp: “Sẽ là một sai lầm lớn nếu ta nghĩ rằng mình có thể trở nên vĩ đại mà không 
cần có lòng tốt. Và tôi khẳng định rằng không bao giờ có một con người thật sự vĩ đại mà 
đồng thời lại không thật sự đạo đức.” 

Nhận định của Franklin đề nghị chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Điều nào quan trọng hơn: 
biết rằng mình đang nỗ lực để trở nên tốt hơn hết sức có thể? Hay được người khác đánh 
giá rằng mình vĩ đại, mà họ không cần biết mình có thật sự đạo đức hay không? 

Nếu trên đời này, giàu sang là báu vật ai cũng khao khát, thì còn gì giàu sang hơn đức 
khôn ngoan? (Kn 8, 5) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời chóng qua, không gì tồn tại mãi. Nhưng có một điều cần thiết và 
tồn tại mãi, đó là đạo đức. Xin Chúa giúp chúng con sống mỗi ngày một đạo đức hơn. Amen. 
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Thứ Tư tuần 34 Thường niên 

Lc 21, 12-19: Cuộc bách hại 

 

Làm chứng trong cơn bách hại 

1. Lời Chúa: 

12 Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh 
em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan 
quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy 
ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy 
sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào 
chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu 
bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người 
thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, 
anh em mới giữ được mạng sống mình.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, con cái Chúa bị bách hại: 

“Họ bị ngược đãi” (c 12) 

“Họ bị nộp cho hội đường và nhà tù” (c 12) 

Thứ hai, đó là dịp làm chứng: 

Nếu chúng ta coi những ngược đãi đó là bất hạnh thì chúng ta sẽ đau khổ, sẽ than trách, 
sẽ phản bội Chúa. 

Nếu chúng ta coi đó là dịp làm chứng thì chúng ta sẽ chấp nhận đau khổ như phương thế để 
thanh luyện chính chúng ta. 

3. Bài học: Hãy nhớ đau khổ luôn là bài học tốt. 

4. Sống đạo: Phục hồi tôn giáo 

Tướng Bô-na-pạc (Bonaparte) chiến thắng các nước Châu Âu nên thanh thế của ông 
ngày càng lớn mạnh, ở bên trong cũng như bên ngoài nước Pháp. Quân cách mạng bị 
mang tiếng là cướp của giết người quá nhiều, cũng như phá bỏ mọi quy luật trong nước, 
nên dân chúng chán ghét và ước ao thoát khỏi cảnh kềm kẹp của quân cách mạng. 

Tướng Bonaparte hiểu biết lòng dân như thế nên sau khi đánh giặc xong trở về nước, ông 
dẹp tan phe cách mạng, tha cho những kẻ lưu đày được trở về quê quán, trả tự do cho tù 
nhân, ông tái lập những phong tục tập quán xưa đã bị quân cách mạng phá bỏ, sửa sang 
mọi việc trong nước và lo liệu cho dân chúng được tự do giữ đạo.  

(M. Cardo, Thánh Gio-an Vi-an-nây) 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết con đường thánh giá đưa đến vinh quang. Tuy nhiên, bổn 
tính con người vẫn muốn né tránh đau khổ. Xin giúp chúng con can đảm hơn để không 
đánh mất chính mình khi phải đối đầu với đau khổ. Amen. 
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Thứ Năm tuần 34 Thường niên 

Lc 21, 20-28: Giê-ru-sa-lem bị tàn phá. 

 

Ngày nổi giận 

1. Lời Chúa: 

20 "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết 
rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở 
trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành.22 Thật vậy, đó sẽ là những 
ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 

23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó! 
Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. 

24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem 
sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. 

25 Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo 
lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, 
chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy 
giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà 
đến.28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì 
anh em sắp được cứu chuộc.  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, mỗi người phải chịu phán xét: 

Các hiện tượng sau đây nói đến ngày phán xét và không ai tránh khỏi: 

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao” (c 25) 

“Dưới đất, biển gầm sóng vỗ” (c 25) 

Thứ hai, trong ngày phán xét thì thân ai nấy lo: 

“Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú” (c 23): Ý nói ai lo 
phận nấy nên họ sẽ khổ vì không ai có thể giúp người khác. 

Về ơn cứu rỗi, chúng ta chỉ giúp nhau khi còn sống. Và khi đến trước tòa phán xét thì 
không ai giúp được ai: Một mình ta đứng trước mặt Chúa, diện đối diện. 

3. Bài học: Hãy lo cho phần rỗi của chính mình. 

4. Sống đạo: Mong về thiên đàng 

Khi thấy Thầy quá đau đớn và kiệt sức sau nhiều lần tra tấn quan cho cai ngục đưa Thầy 
về nhà tù. Cai ngục mủi lòng thương, cho Thầy uống thuốc chữa trị. Sau 15 ngày, Thầy hồi 
lại sức. Quan lại truyền dẫn Thầy ra toà, hy vọng có thể lung lạc được lòng tin của Thầy. 
Quan thấy Thầy sức yếu, tướng mạo hiền hoà, mà phải đeo gông cùm nặng nề, thì thương 
và dùng những lời lẽ ngọt ngào khuyên Thầy: 

Này ông Uyển hãy bước lên Thánh Giá, ta sẽ cho về với vợ con. 

Thầy điềm đạm trả lời: 

Thưa quan, tôi không có vợ con. 

Quan tòa bừng bừng nổi giận quát lớn tiếng: 
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Bước qua Thánh Giá để giữ lấy mạng sống. Con chó còn ham sống dù chỉ một ngày, 
huống chi con người. 

Thầy Uyển can đảm và khiêm tốn đáp lại: 

Thưa quan, nếu quan thương thì tôi được sống, bằng không thì tôi sẵn sàng lãnh nhận cái chết. 
Còn việc quá khoá và bước lên ảnh tượng để bỏ đạo thì dứt khoát không bao giờ tôi làm. 

Sau ít ngày, quan Tuần Phủ lại ra lệnh đưa Thầy ra trước toà và ôn tồn khuyên Thầy 
bước lên Thánh Giá. Quan nói với Thầy: 

Tôi thấy ông già yếu, lại hiền lành nên tôi muốn tha ông. Vậy ông hãy vui lòng nghe tôi bước 
lên Thập Tự này thì tôi sẽ tha ngay, vì lệnh nhà vua như thế. 

Thầy bình tĩnh thưa lại: 

Thưa quan, đã nhiều lần tôi đã nói, nếu quan tha thì tôi đội ơn, còn việc bước lên Thánh Giá 
thì dứt khoát không thể nào tôi nghe theo quan. Nếu phải chết thì tôi sẵn lòng chịu chết. 

Nghe Thầy nói, quan tỏ lòng cảm phục ý chí sắt đá của Thầy. nhưng vì tự ái quan lại nói: 

Bề ngoài ông như sắp chết, thế mà trong lòng vẫn cương quyết, không sợ chết. Thật lạ 
lùng! 

Quan nổi giận vì lòng trung tín anh hùng đó, liền truyền quân lính thay gông nặng xiết vào cổ 
ngài mà quay nhiều vòng. Bị máu chảy nhiều và quá đau đớn, ngài đã trút hơi thở cuối cùng 
trong ngục, với niềm hân hoan đón nhận triều thiên tử đạo sáng ngày 4 tháng 7 năm 1838, 
hưởng thọ 63 tuổi. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, đời người ai cũng một lần phải chết. Xin Chúa giúp chúng con chết cho 
đáng chết. Xin đừng để chúng con, vì mê say thế gian, mà quên đường về trời là cùng 
đích cuộc đời chúng con. Amen. 
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Thứ Sáu tuần 34 Thường niên 

Lc 21, 29-33: Dụ ngôn cây vả 

 

Dụ ngôn cây vả 

1. Lời Chúa: 

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như 
tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần 
rồi.31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa 
đã đến gần.32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy 
xảy ra.33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”  

2. Suy niệm: 

(Theo Achille Deegest) 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

Thứ nhất, dụ ngôn cây vả muốn nói gì? 

Cây vả đâm chồi nẩy lộc trong mùa Xuân rồi sẽ thu hoạch trong mùa Hạ: “Khi cây vả đâm 
chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa Hè đã đến gần.” (c 30) 

Mùa Xuân được ví như thời gian Chúa Giê-su đến ở với con người và mùa Hạ muốn nói đen 
ngày kết thúc qua việc Chúa Giê-su phán xét mỗi người nói riêng và thế gian nói chung. 

Thứ hai, việc phải làm trong lúc chờ đợi ngày phán xét? 

Chúng ta phải chiến đấu chống lại điều xấu trong thế gian. 

Chúng ta phải chiến đấu chống lại điều xấu nơi chính mình. 

3. Bài học: Hãy trở nên người tốt. 

4. Sống đạo: Đức Cha Lam-be (Lambert de la Motte) 

Cha Lambert trước đây là trạng sư và là cố vấn một cơ quan viện trợ ở Ru-ăng (Rouen). 
Nhưng theo tiếng gọi, cha đã từ giã chức quyền để sống đời khổ hạnh tu trì và được thụ 
phong linh mục vào tháng 12-1655 ở Cu-tăng (Coutances). Trở về Rouen, cha theo dõi 
công việc giúp đỡ những người nghèo khó, bảo trợ các cơ quan từ thiện, thành lập Chủng 
Viện và cố gắng nâng dậy hàng Giáo sĩ của địa phận. Công cuộc đòi hỏi nhiều nguồn lợi 
nên cha phải đi Paris để quyên tiền trợ giúp. Chính ở đây, cha đã gặp các cha trong nhóm 
“Bạn hiền” và bắt đầu chú ý đến công cuộc truyền giáo. Nhưng vì bận tâm với công cuộc 
xã hội, cha vẫn chưa có quyết định chi cả. Lá thư của cha Phanxicô Pa=luy (Pallu) đã thay 
đổi hướng đi cuộc đời của cha. Từ đây, cha sẽ là người bạn công tác đắc lực của cha 
Phanxicô Pallu trong cánh đồng truyền giáo ở vùng Đông Nam Á. Cả hai sẽ cùng nhau 
xây dựng hàng Giáo sĩ bản quốc Việt Nam. Được thư của cha Phanxicô Pallu, cha vội vã 
lên đường và ngày 18-11-1657, cha tới Rôma. 

Để giải quyết vấn đề trợ cấp các Giám mục, cha Lambert nhờ một ngân hàng ở Rôma 
đứng bảo đảm, để dâng cúng tài sản của mình làm nguồn lợi trợ cấp. Như thế, vấn đề 
được giải quyết một cách thực tế và có bảo đảm, nên uỷ ban bốn Đức Hồng Y tuyên bố 
tán thành việc sai ba Giám mục đại diện Toà Thánh qua miền Đông Á. 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, cây vả không sinh trái nên bị chặt bỏ, Đức Cha Lam-be làm hết sức 
mình để sinh lợi cho Nước Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn hăng say trong việc đạo, 
việc Chúa. Amen. 
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Thứ Bảy tuần 34 Thường niên 

Lc 21, 34-36: Tỉnh thức và cầu nguyện 

 

Những thói xấu 

1. Lời Chúa: 

34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự 
đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập 
xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu 
đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."  

2. Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 thói xấu. 

Thứ nhất, “Đừng chè chén say sưa” (c 34): 

Người say sưa dễ làm mất nhân cách của mình. 

Theo nghiên cứu thì uống rượu ít hại hơn cho sức khỏe hơn hút thuốc, nhưng trong thực 
tế, người say sưa làm khổ người thân nhiều hơn hút thuốc. 

Thứ hai, “Đừng lo lắng sự đời” (c 34): 

Ai quá lo lắng việc đời sẽ dễ bỏ việc Chúa. 

Người quá lo là người chưa hiểu về việc Chúa quan phòng, chăm sóc. Cứ làm việc hết 
mình và cứ an tâm. Việc còn lại là hết sức lo phần linh hồn. 

3. Bài học: Hãy tránh xấu và làm tốt. 

4. Sống đạo: Khổ vì có tiền 

Chúng ta lo lắng để kiếm tiền, nhưng tiền cũng chưa chắc sẽ đem lại hạnh phúc. Ta cứ 
sống tốt và sẽ thấy đời hạnh phúc. 

Có một người thợ giày suốt ngày vui vẻ ca hát. Lúc nào trẻ con trong xóm cũng xúm 
quanh nghe ông hát.  

Đối diện nhà anh là một ông nhà giàu suốt đêm lo đếm tiền, đến sáng mới đi ngủ, nhưng 
cũng không ngủ được vì tiếng hát của anh thợ giày. Một hôm, ông nghĩ ra một cách buộc 
người thợ giày im tiếng hát. 

Ông mời người thợ giày sang nhà ông và tặng anh một túi đầy những đồng tiền vàng. Anh 
thợ giày trở về nhà ngồi đếm tiền cả ngày. Đám trẻ con nhìn anh, anh sợ chúng biết anh 
có nhiều tiền nên đuổi chúng đi và đóng cửa lại. Ban đêm, anh cứ nhớ tới túi tiền nên 
không ngủ được, anh ngồi dậy đem túi tiền giấu ở một nơi kín đáo. Sau đó, anh nghĩ rằng 
nơi đó cũng chưa đủ an toàn nên lại ngồi dậy đem giấu nơi khác. Ban ngày, lòng anh 
cũng canh cánh lo sợ. Thế là anh không còn hát ca gì nữa, cũng không đóng được đôi 
giày nào nữa. Tệ hại nhất là trẻ con không còn tới chơi với anh. Một thời gian sau anh 
chịu không nỗi nữa, đem túi vàng trả lại ông nhà giàu. Thế là từ đó trở đi, anh lại vui vẻ, 
hát ca và trẻ con trở lại chơi với anh. (Willi Hoffsemmer). 

5. Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, chè chén say sưa làm mất thanh danh con người. Tiền bạc nhiều khi 
làm hại hơn làm lợi cho con người. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy tai hại của rượu và 
của tiền bạc, để cố gắng sống cuộc sống trong sáng hơn, hạnh phúc hơn. Amen. 
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