
THÁNG MƯỜI 

 

Ngày 01 tháng 10 

THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊSU 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18,1-5 

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất 

trong Nước Trời? " Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 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. 

"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 

"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. 

 

II. SUY NIỆM. 

Ngày lễ kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, là bổn mạng các xứ truyền giáo, 

Phụng vụ Giáo hội cho đọc bài Tin Mừng Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống đơn sơ và phó 

thác vào Chúa. Đây là điều mà thánh nữ đã chọn làm con đường thiêng liêng. 

Bài Tin Mừng kể lại chuyện các môn đệ dám đến hỏi thẳng với Chúa Giêsu xem khi 

Người lập quốc thì ai sẽ làm quan to nhất trong nước đó. Các môn đệ thực sự chưa hiểu 

được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước 

nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hi sinh 

phục vụ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp ai to ai nhỏ, nhưng Người đưa ra một hình ảnh 

trẻ thơ để dạy mọi người sống tinh thần khiêm tốn, đơn sơ và trong sạch. 

 

1. Nước trời dành cho những tâm hồn bé mọn. 

Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình 

xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người. 

Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán ki bo hay 

những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và 

ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn… 

Hình ảnh trẻ nhỏ còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa 

mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng. 

Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những 

đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người. 

 

2. Tinh thần tự hạ. 

“Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, thì là người lớn nhất trong Nước Trời”. 

Cám dỗ lớn nhất của con người, đó là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được 

ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách (cho dù 

là đê tiện thấp hèn) để đạt được mục đích chức quyền… 

Các môn đệ Chúa Giêsu trước Phục Sinh cũng thế, các ngài mang trong mình tư 

tưởng quyền lực, mong đến ngày Thầy Giêsu lên ngôi để được chia sẻ tước này chức nọ. 

Vì thế các ngài hỏi khéoThầy Giêsu xem ai được làm quan to nhất trong Nước Người. 

Chúa Giêsu không trả lời ai to ai nhỏ trong Nước Trời, mà chỉ đưa ra một “mẫu 

người” sẽ trở thành lớn nhất trong Nước Trời đó là nên như trẻ nhỏ, và Người nhấn mạnh 

rằng: “Ai muốn làm lớn thì phải có tự hạ nên như trẻ nhỏ”. 



 

Hôm nay Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng, một tấm 

gương nên bé nhỏ, đơn sơ phó thác và trong trắng. Thánh nhân chỉ sống ở trần gian hai 

mươi bốn năm, chôn mình trong bốn bức tường của dòng kín, không bôn ba rao giảng Tin 

Mừng hay làm chức này quyền nọ trong Giáo hội; ấy thế mà đã được phong làm Tiến Sĩ 

Hội Thánh và Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo (trong đó có Việt Nam chúng ta). Đây là 

tấm gương thiết thực nhất mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được. Chúng ta dù 

sống trong bậc sống nào và bất cứ nơi đâu cũng truyền giáo được, noi gương thánh nữ 

Têrêxa truyền giáo bằng gương sống đạo đức của mình. Đặc biệt, làm tất cả mọi việc vì 

TÌNH YÊU dành cho Chúa và tha nhân 

 

Lạy Chúa Chúa Giêsu, xin ban cho mọi người chúng con có tinh thần đơn sơ và tấm 

lòng trong trắng như trẻ thơ, để chúng con đến với mọi người bằng tinh thần khiêm nhu, 

hăng say phục vụ vô vị lợi và bao dung với tội nhân để giúp họ quay trở về với Chúa. 

Amen. 

 

 

Ngày 02 tháng 10 

CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ 

Lễ nhớ 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18,1-5.10 

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất 

trong Nước Trời? " Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 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. 

"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 

"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 

"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. 

  

II. SUY NIỆM 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Thiên Chúa đã dựng nên hai loài thượng 

đẳng. Đó là thiên thần và con người. Thiên thần thì thiêng liêng vô hình, còn con người thì 

vừa có hồn thiêng vừa có thân xác hữu hạn. 

Sứ vụ của các thiên thần là để phục vụ Thiên Chúa và trợ giúp con người. Giáo hội 

tin tưởng rằng, mỗi người đều có một thiên thần hằng ngày đêm trợ giúp và dâng lên 

Thiên Chúa mọi công việc của con người. Các thiên thần đồng hành với con người như thế 

cũng gọi là “thiên thần bản mệnh” hoặc là “thiên thần hộ thủ”. Có thể nói có bao nhiêu tỉ 

người thì cũng có bấy nhiêu vị thiên thần được Chúa sai đến hộ giúp. Điều này cho thấy 

Lòng Thương Xót lớn lao của Thiên Chúa dành cho con người, đến cả việc sai thiên thần 

“phục vụ” con người. 

Mầu nhiệm về các thiên thần là mầu nhiệm của tình yêu diệu vời của Thiên Chúa 

dành cho con người, đến cả các thiên thần của Người cũng được cử đến để phục vụ con 

người. Thế nên, việc cử hành lễ các thiên thần hộ thủ là ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa, 



đồng thời ý thức hơn về đời sống của mình để không làm buồn lòng các thiên thần được 

Chúa cử đến đồng hành với chúng ta, và biết luôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. 

Chúng ta cùng suy niệm một vài ý về sứ vụ và đời sống thiên thần: 

 

Mạc khải Thánh Kinh cho chúng ta biết về sự hiện hữu của các thiên thần và danh gọi 

dựa trên sứ vụ của các ngài. Thánh Kinh ghi nhận cách thức hoạt động của các thiên thần 

trong triều đình Thiên quốc cũng tựa như nơi cách tổ chức các cấp vị nơi vương triều trần 

thế. Thánh Kinh ghi nhận nơi triều đình thiên quốc có các vị là “thần hộ giá” (Cherubim) 

tựa như các các vị quan đi theo xa giá của nhà vua; có các vị là “thần văn nghệ” 

(Xêraphim) lo việc ca hát chúc tụng Thiên Chúa… 

Riêng các thiên thần mà chúng ta mừng lễ hôm nay được gọi là “thiên thần hộ thủ” 

hay “thiên thần bản mệnh” được Chúa sai đi, đồng hành giúp đỡ từng người và trình lên 

Thiên Chúa mọi công việc của con người. 

Ngay từ thời Cựu Ước, người Do-thái đã tin có sự hiện diện của các thiên thần bản 

mệnh: như trong sách Xuất Hành (bài đọc I) viết: “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để 

giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước mặt người, hãy ý 

tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho 

các ngươi, vì danh Ta ngự trong người” (Xh 23,20-21); trong thánh vịnh 91 cũng ghi: 

“Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91,12). 

 

Niềm tin Kitô giáo tin nhận mỗi người có một vị thiên thần hộ mạng, vị này sẽ săn 

sóc giữ gìn từng người và trình lên Thiên Chúa mọi tư tưởng và hành vi của con người, 

đồng thời làm trung gian bảo trợ và chuyển cầu cho con người. Chúa Giêsu trong Tin 

Mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta điều đó: “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”. 

Như thế, có thể nói, có bao nhiêu con người trên thế giới này thì cũng có bấy nhiêu 

thiên thần phụng mệnh Thiên Chúa đến để đồng hành với con người. Điều mà Chúa muốn 

là biết vâng theo sự hướng dẫn của thiên thần bản mệnh, để sống xứng đáng làm con cái 

Chúa (x. Xh 23-20-21) là biết sống trong sạch theo “đời sống các thiên thần”. 

 

Đời sống thiên thần (vita angelica), bao gồm các chức năng: Là trung gian khi các 

thiên thần như một cầu nối dâng lời cầu của chúng ta lên Thiên Chúa và các ngài lên lên 

xuống xuống trên con người, chúng ta đang hoạ lại sứ vụ trung gian chuyển cầu đó; là sứ 

giả khi các thiên thần truyền tải các sứ điệp của Thiên Chúa đến cho chúng ta, chúng ta 

cũng là những sứ giả của Tin Mừng; là Xêraphim (thần sốt mến) các ngài ngày đêm ca hát 

chúc tụng Thiên Chúa, sứ vụ này hoạ lại nơi đời sống cầu nguyện của chúng ta; là 

Cherubim (thần hộ giá) các ngài túc trực hầu cận Thiên Chúa và ở với Người, chúng ta 

cũng là những tôi tớ ngày đêm hầu cận Chúa. 

Đặc biệt đời sống của các thiên thần nói lên sự thanh sạch, mà khi chúng ta sống 

trong sạch, chúng ta nên như các thiên thần. 

 

Thiên thần đồng hành với con người, bảo trợ và dâng lời cầu thay nguyện giúp lên 

Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi nâng đỡ nhau trong cuộc sống vật chất và đồng 

hành khích lệ nhau trong đời sống đạo đức, đặc biệt luôn biết cầu nguyện cho nhau giữa 

cảnh đời tha hương lữ thứ này. 

 



Lạy Chúa, ngày kính nhớ các thiên thần hộ thủ, xin cho chúng con biết ý thức có 

thiên thần hộ thủ Chúa dành cho riêng mình, để chúng con luôn sống dưới sự hiện diện 

của Chúa, với tinh thần phó thác và trong sạch, đồng thời biết sống tương giao giúp đỡ 

những người đang cần đến chúng con. Amen. 

 

 

Ngày 07 tháng 10 

ĐỨC MẸ MÂN CÔI 

Lễ nhớ 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1,26-38 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một 

thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là 

Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở 

cùng bà." 

Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này 

đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ 

được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua 

Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ 

vô cùng vô tận." 

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc 

vợ chồng! " 

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ 

rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà 

Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con 

trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với 

Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

 

II. SUY NIỆM 

Mẹ Maria là kiệt tác của Thiên Chúa. Nhờ quyền năng và sự quan phòng của Thiên 

Chúa mà Mẹ Maria được tạo thành với tất cả sự tinh tuyền và thanh khiết của tạo dựng 

nguyên thủy. Có thể nói, nếu mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa đều tốt đẹp, thì Mẹ 

Maria là thụ tạo hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa, vì mẹ là niềm vui, là sự mãn nguyện của 

Thiên Chúa khi nhìn đến con cái loài người. Nếu người Do-thái tin nhận tổ phụ Abraham 

là cha của mọi dân tộc được chúc phúc (x. St 22,17-18), thì các Kitô hữu cũng có quyền tự 

hào rằng, nhờ Mẹ Maria, phúc lành của Thiên Chúa được tuôn đổ chan hoà trên nhân loại 

(x. Lc 1,28), nhờ Mẹ Maria mà nhân loại được phúc đón nhận “Ánh Sáng” và “Bình An” 

của Thiên Chúa. 

Mẹ Maria được Thiên Chúa ban tặng cho loài người như một hồng ân và như dấu chỉ 

của tình yêu mầu nhiệm nơi Thiên Chúa được mặc khải. Vì Tình Yêu Thiên Chúa cao cả 

vượt quá trí hiểu của loài người, tặng ân mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại nơi Mẹ 

Maria được bao trùm bởi mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì lẽ đó, chỉ trong ý định niệm 

mầu của Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc, con người mới hiểu được phẩm tước và chức 



vị cao sang của Đức Trinh Nữ. Mọi đặc ân và phẩm vị của Mẹ Maria cũng được gắn liền 

với mầu nhiệm Chúa Kitô cứu độ, vì Mẹ Maria là mẹ Đấng Cứu Thế. 

Các Tin Mừng vẽ lên một hình ảnh thực về Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, hiện diện 

trong mọi thời khắc quyết định của lịch sử cứu độ, từ một cô thôn nữ Nazareth đến làm 

Mẹ loài người, từ biến cố Nhập Thể đến biến cố Hiện Xuống, từ việc sinh ra Đầu Hội 

Thánh nơi máng cỏ ở Bêlem đến việc sinh ra các chi thể Hội Thánh dưới chân thập giá tại 

đồi Calvê… Mẹ đồng hành và thông dự với Con Chí Thánh trong mọi biến cố “phục hồi” 

nhân loại, Mẹ đã sống trọn lời “xin vâng” để phục vụ công trình sáng tạo và cứu độ của 

Thiên Chúa. 

 

Kinh Mân Côi được ví như bản Tin Mừng tóm lược, mà trong đó kể ra những thời 

khắc cả vui mừng lẫn đau thương của Mẹ Maria trong sự hiệp thông cứu độ. Trong đó, 

biến cố Truyền Tin là mầu nhiệm đầu tiên mà mọi người suy ngắm trong chuỗi Mân Côi. 

Vì thế, trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta lại một lần nữa được nghe bài Tin 

Mừng về biến cố Truyền Tin, biến cố khai mở kỷ nguyên cứu độ khi con Thiên Chúa 

Nhập Thể trong cung lòng thánh khiết Mẹ Maria. Truyền tin chính là mạc khải mầu nhiệm 

Nhập Thể vào lúc khởi đầu việc thực hiện mầu nhiệm này trên trái đất. Việc Thiên Chúa 

ban tặng chính mình cho con người, đạt tới đỉnh cao trong mầu nhiệm Nhập Thể. 

Qua bài Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm đức tính khiêm hạ của 

Mẹ, và chính nhờ sự khiêm hạ thẳm sâu mà Mẹ được nâng lên tận ngai Nữ Hoàng Thiên 

Quốc (Regina caeli): 

  

“Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót đã muốn Đấng được tiền định làm mẹ phải 

nói lên sự ưng thuận của mình trươc khi mầu nhiệm nhập thể được thực hiện; để như một 

người nữ sẽ phục vụ cho sự chết, thì một người nữ sẽ phục vụ cho sự sống. Điều này lại 

càng thích ứng hơn nữa trong trường hợp của Mẹ Đức Giêsu: Mẹ sẽ sinh Sự Sống cho thế 

gian; Sự Sống này sẽ canh tân tất cả; vì thế Mẹ được Thiên Chúa tặng ban nhiều hồng ân 

để có thể đáp ứng cho một phận vụ cao trọng như thế” (GH 56). 

Ngay giây phút tượng thai, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa trang điểm bằng sự thánh 

thiện cao vời; nên lúc truyền tin, Mẹ cũng được thiên thần chào kính là “Đấng đầy ân 

phúc”, và Mẹ đã đáp lời thiên sứ rằng: “Là nữ tỳ Thiên Chúa, tôi xin vâng”. Như thế, Mẹ 

Maria là con cháu Ađam, khi vâng nghe tiếng Chúa, đã trở thành Mẹ Đức Giêsu. Với trọn 

tâm hồn và không một tội lỗi nào ngăn cản, Mẹ đón nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa, 

tự nguyện làm nữ tỳ của Chúa để phục vụ cho con người và công trình của Thiên Chúa, 

tùy thuộc vào liên kết với Đức Kitô nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, để hoàn toàn 

phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ. Trọn lịch sử cứu độ, và theo một nghĩa nào đó, trọn lịch 

sử loài người, đều được liên kết với biến cố truyền tin. Thật vậy, nếu kế hoạch của Thiên 

Chúa Cha là quy tụ tất cả trong Đức Kitô (x. Ep 1,10), thì cả vũ trụ đều được ân huệ thần 

linh tác động, với ân huệ này, Thiên Chúa Cha đã đoái nhìn đến Mẹ Maria để làm cho Mẹ 

trở thành Thân Mẫu Con của Người. Về phần mình, cả nhân loại như được gói trọn vào 

trong tiếng “xin vâng” (fiat), qua đó Mẹ Maria đã mau mắn nói lên sự ưng thuận của mình 

đối với ý định của Thiên Chúa. 

Mẹ Maria được nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa và loài người, vì nhận biết mình 

là hư vô nhỏ bé, là nữ tỳ hèn mọn của Đấng Tối Cao (x. Lc 1,38.48). Mẹ được Thiên Chúa 

sủng ái vì đã hiến mình cho Thiên Chúa cách trọn vẹn để Thiên Chúa thực hiện ý định cứu 

độ. Đặc biệt Mẹ được coi là vô cùng thánh thiện trước mặt Thiên Chúa vì không lấy mình 



làm trung tâm, nhưng quy hướng tất cả về Thiên Chúa, Mẹ không phô trương chính mình, 

nhưng để cho Thiên Chúa lớn lên và vinh hiển qua cuộc sống của mình. 

  

“Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38a). Mẹ Maria muốn sống đúng ơn gọi của mình 

trước Thiên Chúa. Đó là ơn gọi của người nữ tỳ như Mẹ đã đáp lại lời thiên sứ tuyền tin. 

Chính sự khiêm hạ trước Thiên Chúa và loài người mà Mẹ Maria đã lôi cuốn tình yêu 

Thiên Chúa. Mẹ biết mình được Thiên Chúa yêu thương, nhưng không phải do công phúc 

của mình mà do lòng từ bi của Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến phận 

thấp hèn nữ tỳ của Người” (kinh Magnificat). Bởi vì Thiên Chúa có một đường lối hành 

động rất đặc biệt. Đó là “hạ kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng và suy tôn những người 

khiêm hạ” (x. Lc 1,48-52; Gc 4,6). Ơn gọi của “người nữ tỳ Thiên Chúa” đối ứng cách kỳ 

diệu với hình ảnh “người tôi tớ Yavê” vốn được ngôn sứ Isaia phác hoạ cách đầy đủ trong 

Cựu Ước (x. Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13; 53,12). Nếu Mẹ Maria là “nữ tỳ của Thiên 

Chúa” thì Đức Giêsu Kitô là “người tôi tớ Giavê”, với tất cả ý nghĩa Kinh Thánh của chữ 

“tôi tớ”. Vì sự kiêu căng và bất phục của Nguyên Tổ đã làm cho nhân loại hư mất, thì con 

đường tự hạ của Con Thiên Chúa đã trở nên phương thế cứu độ. Đức Giêsu Kitô là Ađam 

mới đã chọn thân phận “người tôi tớ Giavê” để tái tạo nhân loại trong tình yêu Thiên 

Chúa, thì Mẹ Maria, Eva mới cũng muốn sống trọn thân phận “nữ tỳ của Thiên Chúa” để 

làm mẹ của nhân loại mới. 

Đức Giêsu nhận mình là Đấng thiên sai khiêm tốn, và sự khiêm tốn là châm ngôn 

sống của Người. Người đã dạy về vẻ đẹp của sự khiêm tốn chân thật. Người mời gọi các 

môn đệ “Hãy học cùng Ta” không phải là các phép lạ, hay những chuyện phi thường tạo 

dựng thế giới, mà là học “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Mẹ Maria 

đã học được bài học đó từ trời, linh hồn của Mẹ đã hít thở sự khiêm tốn đó bởi Thánh 

Thần của Thiên Chúa. Thánh Bernard nói: “Mẹ Maria đã làm hài lòng Thiên Chúa bởi 

đức trinh khiết của Mẹ, nhưng bởi sự khiêm nhường Mẹ đã thụ thai Người”. Sự khiêm tốn 

của Mẹ Maria đã kéo Ngôi Lời Thiên Chúa từ bên hữu của Chúa Cha xuống với vực sâu 

hư vô của nhân loại mà cứu vớt nhân loại. 

Có thể nói, dù vô tội, nhưng Mẹ Maria là người khiêm tốn nhất trong các thụ tạo của 

Thiên Chúa. Trong giây phút hệ trọng nhất của sự truyền tin, Mẹ Maria đã làm hài lòng 

Thiên Chúa ngay khi Người được tán tụng, Người liền tuyên xưng mình chỉ là tôi tớ của 

Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa” (Lc 1,38). 

  

Lạy Chúa Giêsu, khiêm tốn và xin vâng là một trong những đức tính căn bản mà Mẹ 

Maria đã nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ là luôn biết 

khiêm tốn qui hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công 

mình đạt được. Amen. 

 

 

Ngày 18 tháng 10 

THÁNH LUCA, THÁNH SỬ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 10,1-9 

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. Người bảo các ông: 



 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng 

mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà 

nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! " 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. 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. Vào bất cứ thành nào mà 

được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những 

người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." 

  

II. SUY NIỆM. 

Thánh Luca mà chúng ta mừng kính hôm nay là một tác giả chép Tin Mừng, nhưng 

không phải tông đồ thuộc nhóm Mười Hai. Có lẽ, ngài là một trong số những vị được sai 

đi trong nhóm bảy mươi hai môn đệ mà Tin Mừng ngày hôm nay ghi lại. 

  

1. Sự khẩn thiết truyền giáo 

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ ra đi truyền 

giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mù gặt sai thợ ra gặt 

lúa về ». 

Chức vụ đi đôi với sứ vụ, khi chúng ta lãnh nhận một chức vụ gì, không phải ngồi đó 

để thụ hưởng mà phải ra đi đến với những người chúng ta có trách nhiệm, để phục vụ và 

làm chứng về Chúa cho họ. 

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta mang trên mình sứ vụ làm công việc của 

Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Đồng thời, 

khi rao giảng Lời Chúa thì cũng không thể lơ là hay đóng kín trước những việc phục vụ 

cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em. 

Ngày hôm nay, cánh đồng truyển giáo còn rất bao la, Kitô Giáo chỉ mới bằng 1/6 dân 

số thế giới. Đặc biệt, ngày hôm nay, con số “thợ gặt” đang giảm tới mức báo động, nhất là 

ở các nước phát triển. Giới trẻ ngày nay đã không còn mặn mà với ơn gọi lên đường 

truyền giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin “chủ mùa gặt” sai 

thợ đi gặt lúa về; nghĩa là hãy cầu nguyện nhiều cho ơn gọi linh mục tu sĩ, và hãy làm 

những gì có thể trong khả năng mình, để trợ giúp cho việc đào tạo các ơn gọi và đóng góp 

cho công cuộc truyền giáo. 

  

2. Chân dung vị truyền giáo 

Tin Mừng hôm nay còn đặc biệt họa lên chân dung của một người môn đệ Chúa 

Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là: Tinh thần khó nghèo, đem đến sự bình an, và 

làm cho triều đại Thiên Chúa được hiển trị ngay giữa thế gian này: 

Tinh thần khó nghèo: Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi 

dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật 

chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên 

mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dẫy những 

thứ cồng kềnh vướng bận thì khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ, bon chen và ham mê 

công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa. 

Đem bình an đến cho mọi người: “Bình an cho nhà này”. Dựa theo Thánh Kinh Cựu 

Ước, ta nhận thấy văn hoá giao tiếp vùng Trung Cận Đông thường dùng câu “bình an” để 

chào hỏi nhau khi gặp mặt. Sứ điệp bình an cũng được các thiên thần hát lên khi Chúa 

Giêsu Giáng Sinh. Và bây giờ, khi sai các môn đệ đi truyền giáo, tiên vàn hãy đem bình an 



đến cho mọi người. Sự xuất hiện của các chứng nhân Tin Mừng là đem đến cho con người 

sự bình an đích thực của Chúa, phá tan những lo âu, chia rẽ và hận thù. 

Làm cho Nước Thiên Chúa đến gần. “Hãy nói với họ rằng Nước Trời đã gần đến”. 

Rao giảng Tin Mừng là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trở về làm con Chúa, trở 

thành anh em một nhà… và như vậy, vương quốc Nước Trời đã chính thức hình thành 

ngay trên trần gian này. 

  

Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi 

sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự 

hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, 

cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên quê hương chúng ta. 

  

Lạy Chúa Giêsu, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh chúng con còn rất 

nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin 

Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của chúng con. Amen. 

 

 

Ngày 28 tháng 10 

THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 6,12-19 

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm 

cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông 

và gọi là Tông Đồ. 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, Mát-thêu, Tô-ma, 

Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và 

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 

 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-đôn 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.Tất cả đám đông tìm 

cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người. 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu lựa chọn các Tông Đồ, ban năng 

quyền cho các ngài và sai đi loan báo Tin Mừng: 

  

1. Chúa Giêsu lên núi và thức suốt đêm cầu nguyện 

Khi chuẩn bị việc lựa chọn, Chúa Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Chúa 

Cha, điều này cho thấy việc tuyển chọn là hết sức quan trọng, nên cần cầu nguyện. Cầu 

nguyện ở đây được hiểu như một sự bàn bạc giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, như một sự xin 

phép Chúa Cha và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để Chúa Con thực hiện. 

Chúng ta cũng thế, khi chọn một ai làm điều gì cho Giáo hội rất cần cầu nguyện để 

xin ơn soi sáng, dù trong tư cách cộng đoàn hay tư cách cá nhân đều cần đến ơn Chúa, nếu 

không thì chỉ có ý mình với đầy những tình cảm, cục bộ, địa phương, phe nhóm, loại trừ, 

trả thù, ghanh ghét… Khi đó là chúng ta tiếp tay cho ma quỷ để chọn chứ không phải cộng 



tác với Chúa để chọn. Công việc cá nhân cũng thế, khi chúng ta định chọn làm một việc gì 

quan trọng, chúng ta đừng ỷ lãi vào khả năng mình thái quá, mà nên cầu xin ơn Chúa soi 

sáng để mình lựa chọn việc làm đúng đắn và có ích cho đời sống. 

  

2. Chúa Giêsu kêu các môn đệ lại và chọn 

Chúa gọi và chọn chứ họ không tự cho mình được chọn hoặc tự ứng cử, nghĩa là 

Chúa ở một vị thế cao hơn, Chúa là trung tâm chứ không phải họ được quyền lấy mình 

làm chuẩn; như thế, điều kiện đầu tiên để trở thành Tông Đồ là do được Chúa chọn. Các 

môn đệ đến với Người, nghĩa là họ phải được tách ra khỏi đám đông và đến; như thế, điều 

kiện thứ hai là khi được gọi họ phải được tách riêng ra, nghĩa là phải có sự thay đổi đời 

sống nên tốt hơn… 

Trong Giáo hội, việc được chọn làm công việc này, chức vụ nọ, là do Chúa chọn qua 

sự tuyển lựa của Hội Thánh, chứ không phải cha truyền con nối hay mình tự ứng cử, vì thế 

luôn phải đặt ý Chúa lên trên hết và dù hợp với chúng ta hay không thì cũng phải biết 

thuận theo ý Chúa. Riêng với những ai được chọn, dù là Giáo Hoàng hay Giáo Lý Viên thì 

cũng đều phải cố gắng sống tốt hơn so với mặt bằng chung, xứng với địa vị của mình. 

  

 3. Người đi xuống với dân chúng. 

Khi nhận một chức vụ, thì cũng đồng thời mang lấy một trách nhiệm. Các Tông Đồ 

giờ này không phải ở riêng trên núi mà “cùng với Chúa” đi xuống với đám đông để giảng 

dạy và săn sóc họ. 

Chức vụ đi đôi với sứ vụ, khi chúng ta lãnh nhận một chức vụ gì, không phải ngồi đó 

để thụ hưởng mà phải ra đi đến với những người chúng ta có trách nhiệm, để phục vụ và 

làm chứng về Chúa cho họ. 

Đời sống tôn giáo và sự phát triển xã hội là nét mới được khám phá nơi chủ đề Tin 

Mừng hôm nay: Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta mang trên mình sứ vụ làm công 

việc của Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. 

Đồng thời, khi rao giảng Lời Chúa thì cũng không thể lơ là hay đóng kín trước những việc 

phục vụ cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em. 

    

Lạy Chúa Giêsu, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng 

con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng 

con nơi công sở… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng 

tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của 

chúng con. Amen. 
 


