
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 9, 36 – 10,8 

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy 

chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà 

thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." 

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. 

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; 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; ông Si-môn thuộc nhóm Quá 

Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy 

đi và chỉ thị rằng: 

Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng 

rằng: "Nước Trời đã đến gần". 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. 

 

II. SUY NIỆM 

“LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT LẠI ÍT” 

Chúa Giê-su chạnh lòng thương trước hiện trạng của con người vất vưởng lầm than, 

mà những bậc làm “thầy” Do-thái không giải quyết được cho họ. Họ như rắn mất đầu, 

thiếu vắng đời sống tâm linh. Trong bản tính nhân loại, một mình Chúa cần sự cộng tác 

của các môn đệ cùng làm công việc của Người như một “mục tử” và “lương y”. 

Trước sự bao la của hoạt động tông đồ, điều đầu tiên mà Chúa Giê-su yêu cầu các 

môn đệ là cầu nguyện: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít! Các con hãy xin Chủ ruộng 

sai thợ đi gặt lúa”. Cầu nguyện là hình thức dấn thân đầu tiên của các môn đệ cho sứ vụ. 

Bởi vì nếu người ta tin vào tầm quan trọng của sứ vụ mà người ấy phải thực hiện, thì mọi 

việc đều có thể làm được để nó sẽ không chết cùng với chúng ta, mà đúng hơn là nó vẫn 

tiếp tục với những người khác qua chúng ta và sau chúng ta.  

Chúa Giê-su sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, vì Chúa muốn rằng sứ mệnh 

rao giảng của Chúa cần được tiếp tục mãi trong thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Nhờ qua những con người được mời gọi cộng tác với Chúa, làm công việc của Chúa với 

những quyền năng do Chúa ban cho. Sự hiện diện và sứ mệnh của Giáo hội qua các thời 

đại trong lịch sử đều nằm trong chương trình của Chúa ngay từ đầu và do ý Chúa muốn, 

chứ không do sáng kiến của con người.  

 

1. Chọn các Tông Đồ 

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 lại 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. 

 

2.  Ban năng quyền rao giảng và chữa lành 

“Chúa Giê-su gọi mười hai Tông Đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng 

trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật”. 

Có thể hiểu đến năng quyền được ban cho các mục tử qua các Bí tích để sức mạnh 

của ma quỷ không thể cản trở được công việc loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, qua Bí tích 

Hòa giải, các mục tử chữa lành bệnh tật và thương tích tâm linh cho các tâm hồn. 

Rao giảng và chữa lành là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Công bố 

sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh, đó 

là cứu rỗi và phát triển luôn đi đôi với nhau. Hay nói cách khác, Tin Mừng và cuộc sống 

liên kết với nhau, đời sống tôn giáo và phát triển xã hội cùng song hành. 

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. 

“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. 

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 Giê-su, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng con 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. Xin cho chúng con 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. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 4,26-34 

"Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống 

đất. 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. 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. Lúa vừa chín, người 

ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." 

Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào 

mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại 

hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 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." 



Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể 

nghe. 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. 

 

II. SUY NIỆM 

“HẠT GIỐNG LỚN LÊN” 

Chức năng của Nước Trời, của Hội thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở 

thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời. Chân 

lý Nước Trời – tức là bản chất Hội thánh phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong 

mọi hoàn cảnh và môi trường. Đó là nội dung của dụ ngôn hạt giống âm thầm lớn lên mà 

Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay: 

  

Hình ảnh cây cải ở xứ Palestin chắc chắn khác cây rau cải ở Việt Nam, hạt cải thuộc 

lớp hạt rất nhỏ khi gieo xuống, nhưng khi mọc lên cây cải cao lớn, mà chim trời có thể đến 

nương náu dưới tán lá nó được. 

Nước Trời ban đầu thật bé nhỏ trên dưới vài chục người với Chúa Giê-su và các môn 

đệ quanh quẩn trong xứ Palestin nhỏ bé, nhưng trải qua lịch sử thăng trầm, đến bây giờ 

Hội thánh có trên một tỷ người có mặt khắp nơi trên thế giới. 

 

Chức năng của Nước Trời, của Hội thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở 

thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời: 

Lớn lên:  Mọi thành viên trong “Nước Trời” là chúng ta đều có nghĩa vụ truyền giáo 

và sống chứng nhân để làm cho Nước Trời lớn mạnh. Xét về phương diện cá nhân, chính 

mỗi người chúng ta cũng phải lớn lên trong Đức Tin, trong Thánh Thần và trong đời sống 

đạo, từ đó làm cho Hội thánh từ địa phương đến hoàn vũ cũng được lớn lên. 

Bóng mát che chở: Nước Trời, Hội thánh, Ki-tô hữu chúng ta phải là bóng mát cho 

đời, là nơi đáng tin tưởng cho mọi người tìm lại được an bình nội tâm. Chúng ta có bổn 

phận làm cho thế giới thêm bình an và xoa dịu mọi đau thương của nhân loại. 

  

Thấm nhập: Chân lý Nước Trời, bản chất Hội thánh là phải thấm nhập vào nhân loại 

và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Ngay nơi bản thân Ki-tô hữu phải chấp 

nhận được trộn lẫn vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, để nhờ đời sống chứng nhân, chúng 

ta sẽ giúp mọi thứ biến đổi theo Tin Mừng. Chứ không phải như cục men nằm yên sẽ chỉ 

là vô dụng. 

Biến đổi: Chân lý Nước Trời là Lời Chúa, có sức biến đổi tâm hồn mọi người, từ đó 

biến đổi thế giới theo nền văn minh tình thương. Mỗi Ki-tô hữu được mời gọi sống chứng 

nhân, nghĩa là bằng đời sống đạo tốt lành của mình làm lay động và biến đổi những tâm 

hồn nguội lạnh, cũng như có sức thu hút lương dân trở về với Chúa, để cả thế giới cũng 

được “dậy men” Tin Mừng. 

  

Tóm lại, Nước Trời được ví như Hội thánh do Chúa Ki-tô thiết lập, là một sự tăng 

trưởng không ngừng và trở thành bóng mát cho mọi tâm hồn đến trú ẩn. Hội thánh đó hiện 

diện mọi nơi trên thế giới để biến đổi thế giới và làm dậy men Tin Mừng khắp thế giới.   

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức về sứ vụ của mình là làm cho Nước Chúa 

ngày càng được lớn lên và thấm nhập được vào mọi nơi trên dương gian này. Amen. 

  



 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG:  Lc 7,36 – 8,3 

 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. 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. 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. 

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! " 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." Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai 

con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 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? 

" Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: 

"Ông xét đúng lắm." 

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. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn 

chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu 

tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 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." Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." Bấy giờ 

những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội? " Nhưng Đức 

Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an." 

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 Hai 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, 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. 

 

II. SUY NIỆM 

“BAO DUNG VÀ BÌNH ĐẲNG” 

Ngày kia, tôi ghé thăm một gia đình quen biết ở Sài Gòn. Lúc đến trước cửa nhà thì 

thấy hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ, sau đó thì có một phụ nữ ra cho hai bé hai cái 

kẹo và chúng nó ăn với nhau. Người phụ nữ đó là mẹ của một trong hai đứa trẻ kia, chị ta 

chào tôi và tôi cũng vui vẻ hỏi thăm chị. Nhưng khi đang nói chuyện thì bà kia là người 

quen nhà dòng đi về mở cửa, nắm tay kéo đứa trẻ con của bà vào và cằn nhằn, mày về đây 

tao, mày không được chơi với cái thằng bé con của loại phụ nữ hư đốn kia. Sau đó bà ra 

mời tôi vào phòng khách, bà cũng không quên bảo tôi rằng: cha đừng tiếp xúc với loại 

đàn bà trắc nết kia, nó đi với trai ngoại đạo chán chê, giờ lại về mua đất ở bên nhà tôi 

đấy. 



Kể lại câu chuyện có thật kia để thấy rằng, nhiều người chúng ta thường tự phong cho 

mình đạo đức và thành kiến cùng loại trừ xa lánh nhau, ngược với tinh thần của Chúa Giê-

su trong bài Tin Mừng hôm nay: 

 

1. Cần nhìn nhau bằng con mắt bao dung của Chúa. 

Đang ngồi ăn, một cô gái chạy vào rồi làm mưa làm gió dưới chân Chúa Giê-su. 

Hành động này đưa đến hai cái nhìn trái ngược nhau: 

Ông Pharisiêu nhìn cô gái là gái làng chơi. 

Chúa Giê-su nhìn cô gái là một tâm hồn ăn năn thống hối. 

Ông Pharisiêu nhìn người phụ nữ kia chỉ thấy quá khứ và lỗi lầm của cô, 

Chúa Giê-su nhìn cô gái chỉ thấy hiện tại và tương lai của cô, 

Ông Pharisiêu chỉ thành kiến và kết án người phụ nữ. 

Chúa Giê-su yêu thương và tha thứ cho cô gái. 

Ông Pharisiêu nhìn bề ngoài với bao lầm lỗi. 

Chúa Giê-su nhìn thấu tâm can của một tâm hồn tan nát khiêm cung. 

Sự bao dung của Chúa đã chữa lành người con gái kia, 

Sự bao dung của chúng ta là cơ hội cho những ai lầm lỡ trở về. 

Hãy nhìn đồng loại với con mắt của Chúa, để không bao giờ chúng ta kết án người 

anh em. 

Mọi lỗi lầm của cô gái đã được tha thứ vì cô đã biết ăn năn thống hối và đã yêu mến 

Chúa nhiều. Chúng ta cũng thế, không ai không có lầm lỡ, điều quan trọng là sau những 

lần vấp ngã hãy biết đứng lên trở về với Chúa. Và khi chúng ta được tha thứ thì chúng ta 

cần biết yêu mến nhiều hơn.  

“Được tha nhiều thì yêu mến nhiều hơn”. Chúng ta phạm đến Chúa nhiều nhiều lắm, 

vậy bây giờ hãy yêu và yêu mến nhiều hơn để đáp ứng lại lòng bao dung của Người. 

  

2. Bình đẳng trong sứ vụ truyền giáo. 

Giữa một xã hội Do-thái trọng nam khinh nữ, thậm chí người phụ nữ được xếp hàng 

thứ sáu, đứng sau cả vật nuôi. Người phụ nữ Do-thái hầu như không có tiếng nói, đến cả 

việc cưới xin và ly hôn cũng do quyết định của người nam. 

Xuyên suốt Thánh Kinh Cựu Ước, hầu như lãng quên bóng dáng của người phụ nữ, 

rải rác một ít chỗ nhắc tới một số phụ nữ, nhưng phần lớn thường là những chuyện chẳng 

vẻ vang gì (trừ Giuđitha, Etthe và vài ngôn sứ), thậm chí còn coi họ như là cạm bẫy cho 

đàn ông. 

Các Kinh sư Do-thái tuyệt đối không nhận phụ nữ làm đồ đệ, họ phân biệt đối xử 

trong mọi sinh hoạt xã hội, kể cả việc phụng tự và các nghi lễ thanh tẩy. 

Thế nhưng, trong thời đại Tân Ước, thánh Matthêu đã bắt đầu với việc kể tới 4 người 

phụ nữ trong gia phả của Chúa Giê-su (Tharma, Rakhap, Rút, Maria) xuyên suốt lịch sử 

cứu độ và đỉnh điểm của mẫu phụ nữ tuyệt vời là Đức Maria.  

Phần cuối bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc một số các bà đi theo giúp đỡ Chúa Giê-

su và nhóm mười hai Tông Đồ lo việc rao giảng Tin Mừng. Điều này cho thấy Chúa Giê-

su không phân biệt đối xử mà còn đón nhận những người nữ cộng tác với Người trong 

việc rao giảng Nước Thiên Chúa. 

Từ đó cho chúng ta bài học: Dù chúng ta là ai, Chúa đều mời gọi chúng ta cộng tác. 

Là nữ tu chúng ta hoạt động truyền giáo theo linh đạo dòng hay tu hội của mình. 

Là những phụ nữ Công giáo, chúng ta cộng tác trong những việc đóng góp công của 

cho công cuộc truyền giáo. 



Là các bà mẹ, chúng ta dâng những người con cho Chúa trong các ơn gọi. 

Là những người độc thân goá bụa, chúng ta cộng tác với Chúa trong sự hy sinh cầu 

nguyện và phục vụ. 

… 

Như vậy, dù chúng ta là ai, chúng ta đều được Chúa mời gọi cộng tác xây dựng nước 

Chúa trong bổn phận và bậc sống của mình. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết ý thức về thân phận tội lỗi của mình cần 

được Chúa tha thứ, từ đó chúng con cũng biết nhìn đồng loại với con mắt của Chúa, để 

không bao giờ chúng con kết án người anh em. Và dù trong bậc sống nào chúng con đều 

biết cộng tác phần mình với Chúa để loan báo Tin Mừng đem nhiều linh hồn về cho Chúa. 

Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 5, 38-42 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 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. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo 

ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy 

cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đưa ra một sự so sánh song đối giữa luật Cựu 

Ước và luật Tân Ước, luật bó buộc và luật Tin Mừng, luật nguyên nghĩa và luật kiện toàn, 

luật Do-thái giáo và luật Ki-tô giáo, luật công bằng giao hoán và luật tha thứ, luật đền ơn 

trả oán và luật yêu thương… 

Và Chúa Giê-su muốn xác định rõ ràng, chọn công chính theo luật hay chọn hoàn 

thiện theo Tin Mừng? Chọn theo luật dạy hay chọn theo Thầy dạy? 

 

• Luật dạy: Mắt đền mắt, răng đền răng. 

Sách Đệ Nhị Luật dạy rằng: “Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền 

tay, chân đền chân” (Đnl 19,21 // Ds 35,9). 

Có thể nói, luật này trong Cựu Ước hợp với bối cảnh mà người Do-thái phải đoàn kết 

bảo vệ dân tộc mình. Nó giữ cho việc trả thù vừa mức “đong đấu nào thì phải được đong 

lại bằng đấu ấy”, nhắc nhở cho các thẩm phán, và ngay cả cộng đồng xã hội thời bấy giờ 

bổn phận phải bảo vệ các thành viên khỏi tay những kẻ mạnh hay uy hiếp người yếu thế. 

Khoản luật “mắt đền mắt, răng đền răng” là điều luật hình sự về sự công bằng không 

chỉ riêng người Do-thái mà còn cả trong thế giới người xưa. Luật báo thù dự kiến kẻ gây 

hấn sẽ bị đối xử tương xứng với điều thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân, giúp trấn áp tội 

phạm, buộc con người vào trong một trách nhiệm và sợ hãi trước sự nghiêm minh của việc 

mạng thế mạng, nhằm hạn chế việc đổ máu do không kiềm chế nổi sự hận thù và giữ sự 

quân bình giữa tội ác và hình phạt để giảm bớt sự giết hại đồng loại. Tiến triển theo thời 

gian, người ta có thể thay thế việc đền mạng bằng tiền của vật chất… và trong Do-thái 

Giáo cũng đã có những lời khuyên là không cần phải báo thù mà hãy dành sự báo thù cho 

Đức Chúa (x. Cn 20,22). 



 

• Thầy dạy: Ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra cho họ vả luôn… 

Chúa Giê-su còn đi xa hơn các bậc hiền nhân Cựu Ước khi đòi hỏi rằng phải lấy yêu 

thương đáp lại hận thù, có như thế mới diệt được tận căn cái ác ở trong lòng con người. 

Người chủ trương một thái độ rất cá biệt, tương phản hoàn toàn với thái độ bình thường: 

“Đừng chống cự với người ác”. Người đòi hỏi các môn đệ phải bẻ gãy vòng xích bạo lực, 

dù hợp pháp và được báo thù.  

Nghĩa là, từ trả thù Chúa mời gọi tha thứ, từ cái lý Chúa muốn có cái tình, từ việc xin 

Thiên Chúa trả thù, thì Chúa Giê-su cầu nguyện cho kẻ thù: “Lạy Cha, xin tha cho 

chúng”… 

“Dung mạo Thiên Chúa giàu lòng Thương Xót” là mọi người như con một cha, khi 

đứa em đến tố với cha mình và xin cha đánh thằng anh vì nó đã đánh em, người cha không 

đánh đứa anh mà trái lại chỉ làm cho hai đứa làm hòa và yêu thương nhau. 

Nguyên tắc yêu thương của Chúa Giê-su làm đảo lộn các cách xử sự theo quy ước 

của loài người. Sứ điệp Tin Mừng vượt quá các giới hạn công bằng giao hoán kiểu xử sự 

dân ngoại. Đức ái Ki-tô giáo chấp nhận cả các giới hạn và khiếm khuyết của con người và 

lòng nhân ái của Ki-tô hữu là thông dự vào tình yêu của chính Thiên Chúa. 

 

Tóm lại, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là môn đồ Chúa khi ta yêu thương nhau, 

nghĩa là “đồng phục” của chúng ta chính là yêu thương và tha thứ. Nếu chúng ta không 

biết yêu thương tha thứ, thì chúng ta phản chứng, chúng ta đang xé nát cái áo Ki-tô, để rồi 

thay vì làm cho Giáo hội Chúa Ki-tô xinh đẹp mỹ miều không vết nhăn, thì lại làm cho 

Giáo hội nên trần trụi và đáng xấu hổ với nhân loại này. 

 

Lạy Chúa Giê-su, giới luật yêu thương của Chúa muốn chúng con phải vượt lên cả 

những quy tắc công bằng vay trả của nhân loại, bởi vì nếu chúng con theo Chúa mà cũng 

xử sự “mạng đền mạng” thì chúng con cũng chẳng hơn gì người đời. Xin cho chúng con 

biết noi gương Chúa mà tha thứ cho những người đã hại đến chúng con, như Chúa đã cầu 

xin Chúa Cha tha cho những kẻ đã đóng đinh Chúa. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 5, 43-48 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, 

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 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. 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? 

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? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh 

em trên trời là Đấng hoàn thiện. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối về bài giảng “kiện toàn lề luật” của Chúa Giê-su, 

xoay quanh chủ đề: “Hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho họ”. 



 

• Luật xưa dạy: “Hãy yêu thương đồng loại và ghét kẻ thù”. 

Đây là điểm tương khắc cuối cùng giữa luật cũ và luật Tin Mừng. Cựu Ước nói về 

lòng nhân ái, nhưng là sự liên đới đồng đạo (trong Do-thái với nhau) mà thôi. 

Về vấn đề “ghét kẻ thù”, thật ra trong Cựu Ước không nói rõ vấn đề này, nhưng có 

những chỗ có tư tưởng tương đương (x. Đnl 7,2). Đúng hơn, luật Cựu Ước nói về kẻ thù 

dân tộc hơn là kẻ thù cá nhân. Tư tưởng này khuyên người ta dè dặt với kẻ thù xâm lược, 

không nên giúp đỡ chúng và thậm chí thà giết sạch còn hơn thông đồng với chúng trong 

lầm lỗi. 

Tắt một lời, dù cách nào đó luật Cựu Ước về đức ái đã ở một mức cao hơn các tôn 

giáo và các dân tộc sơ khai, nhưng bao lâu còn có tư tưởng trả thù thì bấy lâu hận thù còn 

truyền kiếp. Vì thế, cần đến luật Tin Mừng như Chúa Giê-su dạy hôm nay. 

 

• Thầy Giê-su dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho họ”.  

Đây quả là một lời dạy khó thực hiện nhất, nhưng là những môn đệ Chúa lại phải cố 

gắng thực hiện vì những lý do sau: 

Nếu chúng ta chỉ yêu những người yêu mình thì cũng có hơn gì dân ngoại và những 

người tội lỗi, họ cũng làm được và làm tốt hơn nữa là khác. Chúa Giê-su trên thập giá đã 

kêu xin Chúa Cha tha thứ cho người đóng đinh mình, thánh Têphanô khi bị ném đá cũng 

cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ bách hại… Đến lượt chúng ta là những Ki-tô hữu, 

chúng ta giống Chúa và khác với người ngoại chính là việc yêu thương kẻ thù và cầu 

nguyện cho họ.  

Cá tính của con người thật khó để yêu kẻ thù, ngay việc tha thứ và không trả thù đã là 

cao thượng lắm rồi, đàng này Chúa còn đòi hỏi chúng ta bước thêm một bước cao hơn nữa 

lên đỉnh hoàn thiện là YÊU KẺ THÙ và CẦU NGUYỆN CHO HỌ. Thật ra, dù khó, 

nhưng lại là một phương thế tuyệt hảo nhất có thể hoá giải được những mâu thuẫn giữa 

người với người. Vì khi, cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận càng ngày càng chồng chất từ 

đời cha sang đời con cháu và cả những dòng tộc trả thù đến trường kỳ. Nếu tôi trả thù 

được anh thì con anh tìm cách trả thù tôi và cứ như thế mãi mãi. Còn khi lấy ân để trả thù 

thì không những thù được hoá giải mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu 

thế. 

Bởi khi tha thứ là lúc được thứ tha. Mang trong mình sự hận thù, thì chính ta khổ 

trước, ăn không ngon ngủ không yên vì tức giận ấm ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa… Nhưng 

khi ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản, nhất là khi ta tha thứ thì ta 

không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà 

đối phương không ngờ, và làm cho chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi 

xúc phạm đến một người tốt, cuối cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ.  

Lại nữa, khi sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại 

chính là tiêu chuẩn Chúa xét công trạng cho chúng ta đáng được ân thưởng Nước Trời. Vì: 

“Anh em đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét, đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa tuyên 

án…” Lỗi lầm giữa chúng ta với nhau chẳng là gì so với lỗi phạm giữa chúng ta với Thiên 

Chúa, nhưng Thiên Chúa đã ngàn lần tha thứ cho chúng ta thì đến lượt chúng ta cũng phải 

tha thứ cho nhau. Chúa cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, thì tại sao chúng 

ta phải phân biệt thương ai ghét ai?  

Chúa Giê-su mặc cho lề luật sự yêu mến, giống như đứa con vâng lời bố mẹ không 

phải vì nó sợ bố mẹ phạt, mà là vì yêu mến bố mẹ nên không làm bố mẹ buồn. Chúng ta 

được mời gọi giữ luật vì mến Chúa chứ không phải vì sợ Chúa phạt. Chúa muốn chúng ta 



cầu nguyện cho kẻ thù là đặt dưới sự chứng giám của Chúa, ý thức mình cũng được Chúa 

tha thứ nên đến lượt mình phải tha thứ cho tha nhân. Cầu nguyện cho kẻ thù là tha thứ 

không chỉ vì tính nhân bản tương giao, mà còn là cần sự trợ giúp của ơn thánh, với cả tinh 

thần của Chúa và nên giống như Chúa Giê-su trên thập giá: Cùng “yêu như Thầy đã yêu”. 

Vì thế, hãy nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng Hoàn Thiện.  

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con một trái tim quảng đại như Chúa, vươn lên cao 

vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ; thay vì toan tính 

phục thù, chúng con biết cầu nguyện cho những người làm hại chúng con; xin cũng cho 

vòng tay chúng con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét chúng con. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6, 1-6, 16-18 

"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. 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. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để 

việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại 

cho anh. 

"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. 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. 

"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. 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, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha 

của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 

 

II. SUY NIỆM 

Lần kia, kênh truyền hình VTV phát chương trình "60 phút mở" với nội dung bàn về 

câu chuyện "nhóm tình nguyện Xây trường Vùng cao trong dịp giáp Tết Nguyên đán 2016 

tổ chức hoạt động từ thiện ở Mường Lạn, Sốp Cộp, tỉnh Sơn La". Trong đó vấn đề được 

đặt ra là: "Làm từ thiện vì ai?". 

Khán giả và dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều, mà trong đó phần lớn đả kích cái 

kiểu hỏi của nhà báo Tạ Bích Loan và lên án lối lập luận của "tiến sĩ" Đặng Hoàng Giang. 

Tuy nhiên, dù khen hay chê, chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn vấn 

đề: "Làm từ thiện vì ai?" "vì người sẽ được nhận sự hảo tâm đó hay là vì chính bản thân 

họ? 

Thực tế thì có rất nhiều người làm từ thiện vì cái tâm dành cho người gặp khó khăn 

hay vì ích chung cộng đồng, nhưng cũng không ít những người làm từ thiện chỉ để pro bản 

thân hoặc để quảng cáo làm ăn. 



Xã hội này đầy dẫy những màn khoa trương chụp hình đăng báo, lên sóng truyền 

hình, tổ chức hoành tráng "việc làm từ thiện" để cho bàn dân thiên hạ thấy công việc họ 

làm mà ca ngợi và nhiệt liệt chào mừng thành tích của họ. Làm từ thiện để được ghi công, 

để lưu danh, để tên mình được đặt cho "đường này phố nọ". 

Mong tìm vinh danh mình, mong được mọi người ca ngợi tán dương thật ra chẳng có 

gì lạ hay mới mẻ, vì từ xưa trong lịch sử "Thánh Kinh" đã cho thấy: Người ta đã lưu danh 

bằng cách đặt tên cho những "thành phố mang tên bác" như thành Alexandria, thành 

Constantinophe, đồn Antonio... và nghe đâu "một đất nước kia" cũng được "các đồng chí" 

học theo khá tốt. 

Ừ, thì cứ cho là chuyện của "thế gian", vì họ không có gì để hi vọng đời sau, nên họ 

tìm vinh quang đời này mau qua thì cũng phải lẽ thôi. Điều đáng tiếc là ngay những người 

"có đạo" mang danh là con cái Chúa cũng không thiếu những kẻ làm từ thiện chỉ vì cái 

danh và vì tiếng khen, nghĩa là thay vì tìm vinh quang Chúa lại ‘ngầm ý' tìm vinh quang 

cho mình. 

Một câu chuyện có thật, là ở một xứ đạo kia, nhà thờ đang xây dở thì hết tiền và 

không còn ai dâng cúng, thế rồi cha sở liền kêu gọi rằng: "Ai dâng cúng số tiền (...) sẽ 

được khắc tên lên chân cột trong nhà thờ". Kết quả là sau đó nhà thờ dư tiền hoàn thành, 

và chân của mười hai cây cột trong nhà thờ hết cả chỗ để khắc tên. Tiếc là sau khi đổi 

nhiệm sở, cha sở khác về đã tuyên bố: "đục bỏ hết tên những kẻ đạo đức giả kia ở chân 

cột, thà sập nhà thờ còn hơn để những kẻ làm từ thiện chỉ để vinh danh mình". Thật là vinh 

quang chóng tàn như lời Thánh vịnh:  

"Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, 

nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, 

nơi họ ở muôn đời muôn kiếp" (Tv 49,12). 

Lời Chúa trong bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giê-su lên án cái lối 

"làm phúc từ thiện", hay cả những chuyện cầu nguyện hay ăn chay, chỉ để cho người ta 

khen là "lối sống đạo đức giả" và đã được phần thưởng đời này là thiên hạ ca tụng "mộ 

mến" rồi, nên đời sau chỉ là con số 0 tròn trĩnh trước mặt Thiên Chúa. 

Là những người con cái Chúa, chúng ta cầu nguyện, ăn chay và làm phúc với thái độ 

nào, tìm kiếm vinh quang cho Chúa hay cho mình? Ngay lúc này, chúng ta ý thức và tự 

vấn xem? 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con một khi đã bước theo ơn gọi làm Ki-tô hữu, thì 

cũng biết sống tinh thần khiêm hạ mà không tìm phô trương công đức để được người đời 

khen tặng, nhưng chỉ mình chúng con với Chúa và Chúa sẽ thấu suốt mà ban cho chúng 

con ơn cứu độ đời đời. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6,7-15 

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là 

được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh 

em cầu xin. 

"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: 

"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, 

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 



triều đại Cha mau đến, 

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 

xin tha tội cho chúng con 

như chúng con cũng tha 

cho những người có lỗi với chúng con; 

xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

"Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ 

cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không 

tha lỗi cho anh em. 

 

II. SUY NIỆM 

Cầu nguyện được ví như hơi thở, là hoạt động căn bản của đời sống tâm linh. Cầu 

nguyện đối với người Công giáo là tâm tình con thảo với Cha trên trời, là thể hiện niềm tin 

và phó thác cho sự an bài quan phòng của Thiên Chúa. 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su dạy các môn đệ một phương thế tuyệt hảo khi 

cầu nguyện, đó là Kinh Lạy Cha. Lời kinh tuyệt hảo này bao gồm hai điều kiện chính yếu: 

 

1. Thao thức cho Nước Chúa hiển trị 

Chúa Giê-su dạy trước khi cầu xin bất cứ điều gì cho chính mình, chúng ta phải đặt 

Thiên Chúa, sự vinh hiển và tôn trọng của Người lên hàng đầu, đặc biệt vâng theo Thánh 

Ý Người và thao thức cho nhiều người nhận biết Chúa. Chỉ sau khi dành cho Chúa chỗ của 

Người, bấy giờ các điều khác mới có chỗ xứng hợp. 

Lời cầu nguyện bắt đầu bằng xưng nhận Thiên Chúa là Cha. Đó là đặc tính của mọi 

lời Ki-tô hữu thưa với Chúa. 

Chúng ta không đọc Lạy Cha của con, mà đọc Lạy Cha chúng con. Như thế lời kinh 

này không phải chỉ nói lên mối liên hệ giữa chúng ta đối với Thiên Chúa, mà còn nói lên 

mối liên hệ giữa chúng ta đối với nhau. Thiên Chúa là Cha, cho nên tất cả chúng ta đều là 

anh em với nhau. Kinh Lạy Cha không chỉ tỏ lộ cho chúng ta tình phụ tử, mà còn tỏ lộ cho 

chúng ta tình huynh đệ. 

Nước Cha được hình dung là vương quyền tối cao của Thiên Chúa, nên ý Cha phải 

được thể hiện khắp mọi nơi, vì ý Cha là khôn ngoan và yêu thương. Nơi nào ý Cha hiển trị 

thì tràn ngập tình yêu Ngài. Đó là một vương quốc hoà bình và đầy tình thương. 

 

2. Xin cho những nhu cầu vật chất và tinh thần 

Nhu cầu vật chất: Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu xin lương thực mỗi ngày dùng đủ. 

Người không bảo chúng ta xin cho có dư thừa. Lời cầu nguyện Người dạy cũng không thu 

hẹp lại theo kiểu ích kỷ, Người dạy xin cho “chúng con”, tức là tất cả những ai đang cầu 

nguyện. 

Nhu cầu tha thứ: Khi cầu nguyện chúng ta không thể làm gì hơn là xin ơn tha thứ, vì 

dù con người tốt nhất trong chúng ta cũng chỉ là một tội nhân trước sự thánh thiện của 

Thiên Chúa. Và điều kiện được Chúa tha thứ cho mình là chính mình cũng phải tha thứ 

cho anh em. Khi gọi Chúa là Cha chúng con, thì cũng đồng nghĩa mọi người là anh em với 

nhau con cùng một Cha trên trời. Đã là anh em thì chúng ta có bổn phận phải yêu thương, 

phải tha thứ, phải hoà giải cùng nhau. 



Nhu cầu ơn thánh: Thiên Chúa không đẩy chúng ta vào cám dỗ với mục đích làm cho 

chúng ta rơi vào tội lỗi. Nhưng Người có thể thử thách chúng ta, có thể thử sự bền vững và 

chắc chắn của chúng ta. Cám dỗ không hẳn là quyến rũ phạm tội mà còn bao gồm mọi 

hoàn cảnh khiến con người bị thử thách về đức độ, thanh liêm, lòng tín trung. Chúng ta 

không thể trốn tránh những hoàn cảnh đó, nhưng chúng ta có thể thắng nó nhờ ơn Chúa 

ban.  

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị 

đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương 

thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ 

để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6,19-23 

"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. 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. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì 

lòng anh ở đó. 

"Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. 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! 

 

II. SUY NIỆM 

Hôm nay Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy lo tích trữ cho mình một kho tàng trên trời; 

Chúa cũng muốn chúng ta có một con mắt tâm hồn trong sáng là lương tâm ngay thẳng, để 

cả cuộc đời chúng ta nên sáng suốt lựa chọn đâu là sự sống thật và có giá trị vĩnh hằng. 

 

1. Kho tàng vĩnh cửu trên trời. 

Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Nơi cuộc sống trần gian, 

nhiều người biết lo cho mình một cuộc sống ổn định, lo làm ăn tích cóp của cải để dành 

cho tuổi già, lo đầu tư hết khả năng và công sức để thu góp được càng nhiều của cải càng 

tốt. Điều này rất chính đáng và hợp lý vì người ta biết nhìn xa trông rộng.  

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải lo tích cóp thật nhiều bằng mọi giá, mà là biết 

sử dụng của cải làm ra thế nào cho hợp lý, đồng thời ý thức rằng, của cải có thể bảo đảm 

về thoải mải vật chất nhưng không bảo đảm cho một cuộc sống bình an và tốt lành. Đặc 

biệt, của cải không có giá trị bền vững, vì có thể bị mối mọt rỉ sét và bị trộm cướp, nhất là 

chủ nhân của nó không thể sống mãi để tận hưởng mà là phải bỏ lại tất cả để tay không khi 

xuống mồ. 

Chính vì thế mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cần đầu tư vào một kho tàng mang 

tính vĩnh viễn hơn là những thứ vật chất mau qua. Đó là kho tàng trên trời, nơi không thể 

bị mối mọt hay bị kẻ trộm chiếm đoạt. Kho tàng trên trời không phải là những gì chúng ta 

tích cóp cho riêng mình, nhưng là những gì chúng ta biết trao ban cho Chúa và tha nhân. 

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. Kho tàng trên trời là các việc 



lành chúng ta làm khi còn ở trần gian, như săn sóc người nghèo, an ủi người đau khổ, cho 

kẻ đói ăn... 

Chúa Giê-su nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”. Theo quan niệm Á 

Đông, “cái tâm” hay “lòng mình” là nơi xuất phát những phán đoán và quyết định. Để 

lòng mình theo kho tàng nghĩa là không phải mình sở hữu kho tàng nữa, mà là kho tàng sở 

hữu tâm trí mình và dần dần áp đặt mình theo một nếp sống. Kho tàng đặt ở vật chất thì 

lòng trí và cuộc đời để ở sự toan tính mau qua vật chất, còn kho tàng để ở trên trời thì lòng 

trí luôn hướng về những thực tại vĩnh hằng mai sau.  

 

2. Đèn của thân thể là con mắt.  

Chúa Giê-su nói: "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân 

anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối” (Mt 6, 22-23).  

Mắt trước hết được ví như cửa sổ tâm hồn, nhưng chính cái “cửa sổ” ấy cũng có thể 

nguy hiểm, vì không khéo thì nó sẽ khiến chúng ta “trắng tay” (cả nghĩa đen và bóng), dẫn 

tới chốn diệt vong. Có biết bao nhiêu người, vì lầm lẫn, họ nhìn các tạo vật và sự vật để 

chiếm hữu chúng bởi cái nhìn đầy ích kỷ, ghen tị hoặc tội lỗi. Hoặc nữa, họ nhìn vào trong 

lòng mình để chiếm lấy mình, để chiếm hữu tâm hồn mình, và cái nhìn của họ đã tắt lụi vì 

nó bực bội hoặc rối loạn. Vì thế, Ki-tô hữu chúng ta cần có cái nhìn và khám phá ra thế 

giới muôn màu ở chung quanh với con mắt đầy tình thương, với con mắt của đức tin, của 

tâm hồn.  

Mắt còn tượng trưng cho lương tâm con người. Con mắt sáng, tượng trưng cho lương 

tâm lành mạnh. Người có con mắt lương tâm sáng là người hào hiệp và kẻ có con mắt 

lương tâm tối tức là kẻ sống hẹp hòi. Ai có lương tâm lành mạnh thì toàn thể cuộc sống 

người đó sáng ngời. Ngược lại ai mà lương tâm hắc ám thì cả cuộc sống đời người đó tối 

đen, lương tâm lệch lạc sẽ làm cho con người lạc lối và thu mình lại chỉ còn biết có mình. 

 

Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi mỗi Ki-tô hữu chúng ta 

sống “sự nghèo khó theo Tin Mừng”, là siêu thoát đối với mọi sự để nhắm tới hành động 

yêu thương. Chúa Giê-su kêu mời mọi người hãy sống vô vị lợi và cảnh giác không để tình 

cảm trói buộc mình, không để lòng ham muốn vật chất hoặc ý thức hệ nào làm cho mình 

vướng víu. Đồng thời luôn giữ cho mình một lương tâm trong sáng giữa thế giới con 

người đầy toan tính hôm nay. 

 

Lạy Chúa Giê-su, giữa một thế giới bon chen chạy theo vật chất mau qua, xin cho 

chúng con biết sống siêu thoát để hướng tới những thực tại vĩnh cửu trên trời; giữa những 

toan tính giả dối lọc lừa sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì lợi nhuận, xin cho chúng con một 

lương tâm trong sáng để trung thành vâng theo thánh ý của Chúa trên cuộc đời chúng 

con. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6,24-34 

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "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. 



"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? 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? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ 

một gang tay? 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; 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. 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! Vì thế, 

anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 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. 

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những 

thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày 

mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay làm rõ lên ý nghĩa về sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng 

làm chủ thời gian và không gian, làm chủ vận mệnh của vũ trụ và thế giới, làm chủ cuộc 

đời của mọi người chúng ta. Bởi thế, tin vào Chúa quan phòng là nhận Thiên Chúa làm 

chủ đời mình chứ không phải nô lệ cho tiền bạc; tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa là 

lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. 

 

1. Không làm tôi hai chủ. 

Dù trong địa vị nào, con người vẫn muốn “bắt cá hai tay”, Chúa cũng muốn mà xa 

hoa cũng muốn. Thật ra, tiền của không có gì là xấu mà là rất cần thiết cho cuộc sống, 

nhưng nó sẽ xấu khi ta trở thành nô lệ chúng, để rồi vì tiền mà ta không ngại bất cứ thủ 

đoạn nào phạm đến Chúa và tha nhân. Nhất là vì lo chạy theo tiền bạc mà quên hết việc 

đạo đức rồi dần dần tiền của lấn át dần Thiên Chúa, tiền và những lo toan vật chất ngự trị 

trong tâm hồn ta thay cho Thiên Chúa. 

« Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ» Chỉ có một chủ chứ không có hai chủ. Ai 

làm đầy tớ cho tiền bạc, người ấy đương nhiên không có quyền làm ông chủ; người ấy 

mang trên mình cái ách nô lệ này. Quả thật, đồng tiền đúng ra không có quyền, nó là tên 

nô lệ bất chính… Sự giàu có không sinh ra với chúng ta, không theo chúng ta đến cùng 

đích của cuộc đời. Trái lại, Đức Ki-tô, ở với chúng ta vì Người là sự sống... 

Con người không được bình an là quá lo lắng về của cải vật chất, để rồi trằn trọc nghĩ 

suy tính toán, lấn chiếm hết cả thời giờ nghỉ ngơi và cầu nguyện, dẫn đến mất cả niềm tin 

vào sự an bài của Thiên Chúa. 

 

2. Tin vào Chúa quan phòng. 

Chúa Giê-su không chủ trương cho chúng ta lười biếng hay ỷ lại, mà là muốn chúng 

ta đừng quá tin cậy vào sức mình, nhưng cần đến sự tin tưởng phó thác vào sự quan phòng 

của Thiên Chúa.  

Sự tin tưởng vào Chúa Quan Phòng không có tính cách thụ động, khoanh tay ngồi 

chờ “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, không phải thái độ vô vi, yếm thế, buông trôi. 



Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là 

cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người: tự giúp mình thì trời sẽ 

giúp cho.  

“Đức tin chân chính phải thể hiện bằng việc làm”, càng tin, càng phải đem “hết sức 

mình, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn” cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu thế của 

Thiên Chúa; biết xây dựng trần thế tốt đẹp như khi Người dựng nên mọi sự tốt đẹp; biết 

xây dựng Nước Trời cho tình thương của Thiên Chúa trải rộng khắp mọi nơi. 

Chúa Giê-su đưa ra một bằng chứng cụ thể để nâng đỡ đức tin của chúng ta vào sự 

quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo thượng đẳng của Người: “Chim trên trời, bông 

huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng, để ý đến”, 

huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được 

Chúa Giê-su Ki-tô cứu chuộc bằng chính giá máu của Người. 

 

"Trước hết hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Người", nghĩa là: Thiên Chúa 

phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản 

thân và đưa người khác về với Chúa. Nếu đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý Thiên 

Chúa và chương trình của Người. 

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phân định giữa việc chọn Chúa hay chọn tiền bạc, quá 

lo lắng đến vật chất hay luôn tín nhiệm vào sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con 

biết ưu tiên tìm kiếm Nước Chúa và sự thánh thiện, để mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho 

chúng con. Amen 


