
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 10, 26-33 

“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. 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. 

"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. 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. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả 

rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 

"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. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, 

thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

 

II. SUY NIỆM 

“TÍN THÁC VÀO CHÚA QUAN PHÒNG” 

Bài Tin Mừng trước hết nói lên ý nghĩa về sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng làm 

chủ thời gian và không gian, làm chủ vận mệnhcủa vũ trụ và thế giới, làm chủ cuộc đời 

của mọi người chúng ta. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta tin vào bàn tay quan phòng của 

Chúa, Từ đó chúng ta mới đủ can đảm để dấn thân cho sự nghiệp Nước Chúa. 

 

1. Tín thác vào Chúa Quan Phòng. 

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. 

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 với 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 người. 

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. 

 

2. Can đảm dấn thân vì Chúa. 



Cha ông chúng ta thường nói rằng: “Con nhà tông không giống lông cũng giống 

cánh”. Nghĩa là con cái và cháu chắt thừa kế nhiều nét giống nhau từ cha mẹ và ông bà 

mình.  

Chúa Giê-su từng nói: “Trò không hơn Thầy và tôi tớ không hơn chủ” (Mt 10,24). 

Nghĩa là Chúa Giê-su thế nào thì những ai theo Chúa cũng như vậy. Ki-tô hữu là những 

người phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su. 

Điều mà Chúa Giê-su nói môn đệ sẽ giống như Người trước hết chính là chịu chung 

số phận bách hại như Thầy từng phải chịu: “Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-

bun, huống chi là người nhà” (Mt 10,26). 

Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng đòi hỏi một cách dứt khoát cho những ai dám bước 

theo Người là: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng 

nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người 

đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa”. 

 

Ngày nay, không có chuyện bách hại nhãn tiền như thời các thánh tử đạo, nên chúng 

ta cũng không còn phải tuyên xưng đức tin cách trực tiếp như các chứng nhân xưa nữa. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn tuyên xưng hoặc chối Chúa qua những cách sống sau đây: 

Những ai dám sống thật, dám làm chứng cho Chúa và cho sự thật thì cái giá họ phải 

trả là chịu bách hại đủ đường từ chính thể chế chúng ta đang sống cũng như mất đi những 

cơ hội tiến thân… 

Sống đạo, rất cần sự thể hiện ra thực tế, nhưng không ít những người tự cho mình 

“giữ đạo tại tâm”, không còn tham gia các hoạt động sinh hoạt Công giáo, không tham dự 

các Bí tích, nhất là thánh lễ, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm… Hành động ngược lại với giáo 

huấn của Chúa và Hội thánh. Đặc biệt, vì lo bon chen cuộc sống hằng ngày, chúng ta quên 

mất sự hiện diện của Chúa, bỏ bê các việc đạo đức. Đó là chúng ta vừa không tuyên xưng 

Chúa, vừa gián tiếp chối đạo. 

Hoặc để có được việc làm nơi công sở, giữ được “ghế” trong xã hội thế quyền, sợ bị 

phiền phức hoặc bạn bè chê cười… chúng ta đã giấu diếm nguồn gốc Công giáo của mình. 

Chúng ta muốn an thân, sợ liên luỵ nguy hiểm mà không dám làm chứng cho sự thật. Vì 

cái nồi (miếng cơm manh áo) mà bán rẻ lương tâm, vì cái ghế (chức này chức nọ) mà làm 

tay sai cho sự giả dối…Ngay cả việc ‘làm dấu thánh giá trước bữa ăn’ khi ăn chung nơi 

công cộng chúng ta còn thẹn thùng che đậy… Đó là mặc nhiên chúng ta đang chối Chúa. 

Hay khi chúng ta gặp thử thách thất bại, hoặc cầu nguyện chưa được nhận lời, đã thất 

vọng chê trách Chúa và nghi ngờ sự hiện hữu của Chúa. Đó cũng là một hình thức chối 

đạo… 

 

Lạy Chúa Giê-su, khi được dìm vào trong Bí tích Thánh Tẩy, chúng con đã được nên 

đồng hình đồng dạng với Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là Ki-tô hữu, là con 

cái Chúa, và chúng con càng nên giống Chúa hơn trong mọi thử thách đau thương, để 

không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 4,35-41 

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia 

đi! " Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những 



thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến 

nỗi thuyền đầy nước. 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? " Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " 

Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh 

em vẫn chưa có lòng tin? " Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà 

cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? " 

 

II. SUY NIỆM 

“CHÚA HIỆN DIỆN” 

Hội thánh bước đi trong thế giới, song hành để chia sẻ “vui mừng và hy vọng, ưu sầu 

và lo lắng” với nhân loại, hầu cho muôn người ý thức sự hiện hữu của Thiên Chúa và 

hướng mọi người về ơn cứu độ. 

Hội thánh khắc khoải ưu tư với thực trạng thế giới, nhập thế giữa lòng thế giới cùng 

với sự văn minh và suy thoái của nó, cách riêng là lời cảnh tính cho thế giới càng văn 

minh về vật chất càng suy thoái về những giá trị luân lý đạo đức tinh thần.  

Thật vậy, thế giới ngày hôm nay tuy đang đạt tới đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, 

nhưng cũng đang đạt tới “đỉnh điểm” của sự thực dụng, hưởng thụ dục vọng và tôn thờ vật 

chất; các tương giao giữa người với người và tương giao hữu nghị giữa các nước dựa trên 

kinh tế lợi nhuận và vũ khí chiến lược hơn là tương giao nhân ái, tương trợ và hoà bình. 

Giới trẻ học hỏi nhau phong cách hưởng thụ hơn là những kiến thức bổ ích cho xã hội, học 

hỏi các “mốt” thời trang và các trò tiêu khiển hơn là giá trị đạo đức và tinh thần. Đặc biệt 

tìm thoả mãn dục vọng và coi thường sự sống, mất dần ý thức về tội lỗi; sự dữ lan tràn và 

nhân loại sống như “Thiên Chúa không hiện hữu”. 

Có thể nói, thảm kịch đồi Calvê ngày xưa khi Đức Giê-su gục đầu tắt thở (chết) thì 

lúc đó bóng đêm bao phủ địa cầu (x. Mt 27,45-50 // Mc 15,33-38 //Lc 23,44-46), đang xảy 

ra nơi thế giới ngày hôm nay, khi mà bóng tối sự dữ và tội lỗi đang bao phủ, thì phải chăng 

Thiên Chúa đã vắng bóng hoặc Thiên Chúa chết rồi? 

“Thiên Chúa vẫn sống và hằng sống” – Đó là chân lý mà mọi Ki-tô hữu phải trả lời 

và là câu trả lời cho thế giới biết. Tuy nhiên, có thể nói, Thiên Chúa dường như ẩn mặt và 

vắng bóng trên sự tự do của nhân loại và Thiên Chúa cần những chứng nhân làm cho nhân 

loại thấy Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và chờ đợi sự hoán cải của họ. Hình ảnh “một 

Chúa Giê-su đang ngủ trên thuyền” rất cần đến “đức tin” của người môn đệ. 

 

Câu chuyện thầy trò Chúa Giê-su và các môn đệ vượt biển đã gặp phải cuồng phong 

đe dọa, cho chúng ta hình ảnh một Đức Giê-su Con Thiên Chúa đầy quyền năng trừ phong 

dẹp vũ, trong một con người Giê-su mệt mỏi nằm ngủ trên thuyền sau một ngày làm việc 

vất vả. 

Câu chuyện này gợi lại hình ảnh được nói tới trong Thánh Vịnh 78: 

“Bấy giờ Chúa như người đang ngủ, 

như tướng hùng đã thấm men say, 

bỗng tỉnh giấc, đánh cho quân thù quay lưng chạy, 

phải thảm thê nhục nhã muôn đời”.  

(Tv 78,65-66). 

 

Kẻ thù ở đây là biển cả cuồng phong. Theo não trạng người Do-thái, biển là biểu 

tượng của quyền lực ma quỷ. Mỗi ngày, biển cũng nhắc mọi người nhớ lại thời hỗn mang 



nguyên thủy: tại đây hải thần thủy quái vẫy vùng và chỉ có một mình Thiên Chúa Toàn 

Năng mới chế ngự được chúng. Khi Chúa Giê-su thức dậy “ngăm đe gió và biển” như khi 

Người truyền cho ma quỷ (x. Mc 1,25), cho thấy Chúa Giê-su chứng tỏ thần lực của Người 

trên quyền lực sự dữ. 

Chúa Giê-su chứng minh sức mạnh và sự phát triển không có gì chống lại được của 

Nước Thiên Chúa. Người chứng tỏ điều này bằng một dấu chỉ quyền năng là phép lạ dẹp 

tan sóng gió trước khi đi vào miền đất dân ngoại, nghĩa là chiến thắng của Tin Mừng trên 

ma quỷ vượt ra ngoài biên giới Israel. 

 

Khi đối mặt với mọi hình thức sự dữ đang tấn công con người trong các trận cuồng 

phong nó gây nên, đôi khi chúng ta tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đang ngủ? 

Thật vậy, cảm nhận của con người giữa biển đời lắm khi như Thiên Chúa ẩn mình 

hay vắng bóng. Và rồi giữa phong ba bão tố cuộc đời, con người lựa chọn đương đầu ít 

nhất với ba cách: 

Dùng sức mình để vật lộn với sóng gió để rồi thất bại tuyệt vọng, 

Chạy đến với Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc nên không bao giờ sợ hãi, 

Gặp khi khó khăn mới chạy đến kêu cứu Chúa, nghĩa là coi Chúa chỉ như một phương 

thế giải quyết tức thời, mà thiếu đi đức tin thật sự và lòng yêu mến nồng nàn. 

Trường hợp thứ ba này là trường hợp của dân Do-thái xưa, sách Xuất Hành và đặc 

biệt là sách Thủ Lãnh là một câu chuyện lặp đi lặp lại khi dân bị quân thù ức hiếp thì kêu 

cứu Chúa, Chúa giải cứu rồi lại tiếp tục phản nghịch Người… 

Và có thể nói, đây cũng là thái độ của các môn đệ của Chúa Giê-su trong bài Tin 

Mừng hôm nay, khi họ chưa có niềm tin và lòng yêu mến Thầy cho đủ, đến nỗi ngay khi 

chứng kiến phép lạ rồi vẫn ngỡ ngàng không hiểu Thầy là ai. Thầy Giê-su đang ở trên 

thuyền nhưng có vẻ như không có Người hiện diện, cho đến khi sóng gió bủa vây mà kinh 

nghiệm chống đỡ của dân làng chài như mấy ông đã bất lực mới chạy đến cầu cứu Thầy. 

 

Đó cũng là cách sống và giữ đạo của không ít người trong chúng ta ngày nay. Khi an 

vui hạnh phúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, đến khi gặp khó khăn thất 

bại mới tìm về cầu cứu Chúa. Sống đạo như thế là hời hợt, thiếu niềm tin đích thật và thiếu 

lòng lòng mến Chúa Giê-su. Cũng không thiếu những người ỷ lại vào khả năng mình mà 

thiếu đi lòng tín thác vào Chúa nên khi gặp sóng gió đã dễ ngã lòng kêu trách Người.  

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của 

Chúa trên con thuyền cuộc đời chúng con giữa biển đời sóng gió. Để chúng con không 

bao giờ nao núng vì Chúa đã chiến thắng nên chúng con cũng sẽ chung phần chiến thắng 

và cập bến Nước Trời. Amen. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 9,18-24 

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? " 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." Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông 



Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền 

các ông không được nói điều ấy với ai. 

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." 

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. 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”.  

  

II. SUY NIỆM 

"ĐỨC KI-TÔ LÀ AI ĐỐI VỚI TÔI" 

Tại một lớp Thần Học, giáo sư bộ môn Ki-tô Học khởi đầu môn học này bằng việc 

phát cho mỗi học viên một mẩu giấy trong đó ghi câu hỏi: "Đức Ki-tô là ai đối với bạn?". 

Các học viên tự ghi câu trả lời cho riêng mình, rồi nộp lại cho giáo sư.  

Kết quả là có hơn 90% trả lời rất chuẩn xác theo Giáo Lý dạy, rằng "Đức Ki-tô là 

Đấng Cứu Thế, Đức Ki-tô là Đấng Messia, Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa hằng sống, Đức 

Ki-tô là Ngôi Lời nhập thể..." 

Giáo sư chỉ tìm được bảy học viên có câu trả lời sau đây để chấm điểm cao: 

- "Đức Ki-tô là người yêu tôi" 

- "Đức Ki-tô là cha tôi" 

- "Đức Ki-tô là anh hai tôi" 

- "Đức Ki-tô là thầy dạy tôi" 

- "Đức Ki-tô là sư phụ tôi" 

- "Đức Ki-tô là bạn tôi" 

- "Đức Ki-tô chính là tôi" 

 

Trả lời theo cách giáo điều không sai, vì đó là mặc khải của Thiên Chúa Cha dành 

cho tông đồ Phê-rô, và đó cũng là tín lý Giáo hội dạy các tín hữu trong Giáo Lý căn bản, 

và có thể nói không ai là Ki-tô hữu trưởng thành mà không thuộc lòng điều này. Một kẻ 

suốt đời sống trong tội, hay những kẻ chỉ mang danh Ki-tô hữu mà không sống đạo, hay 

thậm chí, một đứa trẻ Công giáo ba tuổi cũng trả lời được. 

Thế nhưng, Đức Ki-tô được tuyên xưng nơi môi miệng theo kiểu giáo điều ấy, có liên 

hệ gì với chính đời sống mỗi Ki-tô hữu hay không mới là điều cần quan tâm. 

Như một số ít học viên trên kia xác lập riêng cho mình một mối quan hệ thân tình với 

Đức Ki-tô, như: "là người yêu, là cha, là anh hai, là thầy, là sư phụ, là bạn và thậm chí là 

chính mình". Chính trong sự liên hệ mật thiết với Đức Ki-tô, thì mới thực sự biến đổi và là 

lời "tuyên xưng" thiết thực nhất bằng chính cuộc sống mình. 

 

Hôm nay và giờ này đây, nếu Chúa chất vấn từng người: “Này anh, này em, này bạn, 

các anh chị gọi Tôi là ai”? 

Nếu coi Đức Ki-tô là “người yêu”, thì hãy năng đến bên Thánh Thể mà tâm sự với 

“người yêu Giê-su”, hãy cùng san sẻ vui buồn… 

Nếu coi Đức Ki-tô là cha, thì hãy tín thác vào Người và sống tình con thảo như tình 

cha con.  

Nếu coi Đức Ki-tô là “Anh Hai” thì đừng làm “Anh Hai” buồn và biết lắng nghe “Lời 

Anh Hai” nhé. 

Nếu coi Đức Ki-tô là bạn, thì hãy mời Chúa vào chơi nhà tâm hồn mình, hàn huyên 

tâm sự qua lời cầu nguyện. 



Nếu coi Đức Ki-tô là thầy thì hãy ham học hỏi Giáo Lý về Người để nhận biết và yêu 

mến Người hơn. 

Nếu coi Đức Ki-tô là sư phụ, thì hãy hấp thụ Giáo Huấn và đức hạnh của Người để 

trở thành môn sinh rao giảng Tin Mừng. 

Đặc biệt, hãy cố gắng nên giống Đức Ki-tô, là Đức Ki-tô thứ hai, giống Đức Ki-tô hi 

sinh, bác ái, yêu thương… 

 

Trong mọi lời tuyên xưng, dù mang tính giáo điều hay riêng tư thân tình với Đức Ki-

tô, thì Đức Ki-tô đó không phải là một Đức Ki-tô chỉ có vinh quang hiển hách, mà là một 

Đức Ki-tô chịu đóng đinh, một Đức Ki-tô đi vào vinh quang bằng con đường thập giá. 

“Qua Thập Giá mới vào được Vinh Quang”. Đó là chân lý bất biến mà bài Tin Mừng 

hôm nay chỉ cho chúng ta cách thực hiện qua từng bước: Từ bỏ, vác thập giá và tuyên 

xưng danh Chúa: 

Bước theo Chúa mà với đầy dẫy những thứ cồng kềng vướng bận thì khó mà theo sát 

và theo kịp Người được. Cụ thể, việc chúng ta giữ đạo mà vẫn phải bon chen và ham mê 

công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa, để không còn giờ để đọc kinh chung, để không đủ 

sức khoẻ đi tham dự lễ, để đến được nhà thờ thì chỉ còn ngủ gật.  

Thật ra, bỏ những thứ bên ngoài đã khó, nhưng bỏ mình, tức là bỏ đi cái tôi của mình 

còn khó biết bao.  

Bỏ được có thế là rất đau, nhưng đó là một đòi hỏi của Tin Mừng. Các thánh Tử Đạo 

đã thực hiện được điều này trong thời bách hại. Còn chúng ta hôm nay, một khi đã bước 

theo Chúa, đã trở thành một người con của Chúa trong Hội thánh, chúng ta có để cho con 

người cũ chúng ta mục nát đi, có cởi bỏ những gì không thích hợp với một Ki-tô hữu 

không, đặc biệt là có chết đi cho tội lỗi để được sống như Đức Ki-tô, nghĩa là hãy giết chết 

những gì thuộc về thế gian trong con người cũ của chúng ta không?  

Con đường theo Chúa, đời sống đạo cần một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá, Thập 

giá đó là những khó khăn, những trái ý nghịch lòng… Thập giá đó là việc tuân giữ lề luật 

Chúa…  

“Ai giữ mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ được mạng 

sống”. Nghe có vẻ thật nghịch lý, nhưng đó lại là chân lý Ki-tô Giáo, bởi vì cái đích đạt 

tới cuối cùng của chúng ta là sự sống đời đời (mạng sống siêu nhiên) chứ không phải bằng 

mọi giá phải giữ sự sống thể lý, để rồi chối Chúa.  

 

Tóm lại, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, xác định lại đời sống đức tin của mình, 

liệu chúng ta có sống lời tuyên xưng danh Chúa bằng chính đời sống Ki-tô hữu hay chỉ 

dừng lại ở đầu môi chót lưỡi, chỉ sống đạo ở nhà thờ còn ra xã hội thì không…? Ngày lãnh 

Bí tích Rửa tội, chúng ta tuyên nhận Chúa là chủ quyền trên sự sống thể xác và tâm hồn 

chúng ta, nhưng sau đó liệu chúng ta có dành lại chủ quyền đó mà sống theo ý riêng mình? 

Ngày trước khi nhận chức vụ phó tế, ngày linh mục nhận nhiệm sở, ngày bề trên nhận 

chức lãnh đạo cộng đoàn… đều xác định lại lời tuyên xưng tuyên nhận Chúa mới là Đấng 

chủ quyền trên sứ vụ, trên Giáo hội địa phương, trên cộng đoàn… nhưng phải chăng sau 

lời tuyên xưng đó, chúng ta dành chủ quyền của Chúa làm của mình, để thay vì phục vụ 

thì lại cai trị tự tung tự tác theo ý mình. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết tuyên xưng Ngài là Chúa của cuộc đời mỗi 

người chúng con, được cụ thể bằng sự phó thác và chấp nhận hy sinh, sẵn sàng và vui 

lòng đón nhận thử thách vì Chúa, hầu cộng tác với Chúa cứu độ các linh hồn. Amen. 



 

 

THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 7,1-5 

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 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. 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? 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? 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. 

 

II. SUY NIỆM 

Dân gian có câu: 

“Chân mình những lấm mê mê 

Lại cầm bó đuốc đi rê chân người” 

Hay: 

“Việc mình thì quáng, việc người thì sáng” 

Chúa Giê-su vạch rõ tính cách của nhiều người trong chúng ta thường thì không thấy 

lỗi lầm của mình, nhưng lại xoi mói dò xét cái lỗi của người khác mà lắm khi cái lỗi của 

chúng ta còn lớn gấp trăm lần cái lỗi của tha nhân.  

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại 

không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong 

con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả 

hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái 

rác khỏi mắt anh em ngươi" (Mt 7,3-5). 

Cái lỗi nhỏ như cái rác của tha nhân thì mình dễ nhìn thấy, nhưng cái lỗi lớn như xà 

nhà của mình thì lại không thấy. Chúng ta dễ dàng kết án cái lỗi nhỏ nhặt của tha nhân, 

nhưng lại không ý thức về những tội tày đình của bản thân… 

 

Dĩ nhiên, chúng ta có bổn phận xét đoán theo nghĩa phân định cái gì xung quanh ta là 

tốt và cái gì là xấu. “Nói thật mất lòng”, nhưng chúng ta vẫn phải có can đảm lên tiếng khi 

có ai làm điều sai trái (x. Lv 19,17 và Gl 6,1). Nếu hiểu sát chữ trong bài Tin Mừng hôm 

nay, Chúa Giê-su nói đến việc “lên án” chứ không phải chữ “xét đoán” theo nghĩa chặt. 

Nghĩa là Chúa Giê-su thực sự muốn chúng ta đừng tự coi mình hơn người, hoặc tự tôn 

mình làm thẩm phán xét xử những ai không hợp với tư tưởng của mình. 

 

Một người đàn bà nhìn qua cửa sổ và than phiền nhà bên cạnh sao mà để nhà bẩn 

đến thế. Ngày kia, nhà bà bị cháy, các nhân viên cứu hỏa xịt nước làm sạch cửa sổ nhà bà 

ta, bà ta mới thấy nhà láng giềng rất sạch đẹp, chính cánh cửa kính nhà bà mới bẩn. 

 

Câu chuyện trên cho thấy lắm khi chúng ta nhìn sự việc “vậy mà không phải vậy”, 

theo sự chủ quan của mình. Thường thì chúng ta đoán nhiều hơn là xét, mà đã đoán thì dễ 

bị sai, dễ “nhìn cò ra quạ” và oan cho người bị chúng ta kết án. Cha Henri Denis Benoit 

nói: “Khi chúng ta xét ý xấu cho nhau thì mười lần có tới chín lần sai, nhưng nếu xét ý 

lành cho nhau thì ngược lại”. 



 Cùng với lời dạy của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Phaolô và 

thánh Giacôbê Tông Đồ cũng căn dặn chúng ta về sự xét đoán:  

“Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào 

chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án 

chính mình. Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm 

những điều đó. Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó trong khi chính 

mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? Bạn là ai mà 

xét đoán người nhà của kẻ khác?” (Rm 2,1-3. 14,4). 

“Thưa anh em, anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là 

nói xấu và xét đoán Lề Luật. Nếu anh xét đoán Lề Luật, thì anh không còn là kẻ vâng giữ, 

mà là kẻ xét đoán Lề Luật. Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền 

cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,11). 

 

Tóm lại, như lời Chúa Giê-su dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét 

đoán, 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” (Mt 7,1-2), nghĩa 

là khi chúng ta dùng lăng kính chủ quan của mình để xét cho anh em thế nào, thì chúng ta 

sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa thể ấy. Vậy nên, nếu khi phải xét đoán, chúng ta cần 

biết nhìn lại chính mình, nhất là trong lời xét đoán về anh em có thực sự khách quan hay 

không, có thật sự vì yêu thương anh em và vì sự thật hay không? 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn đến với nhau bằng sự cảm thông giúp đỡ 

nhau sống theo sự thật và giúp người lỡ bước quay về, hơn là tự cho mình quyền đoán xét 

và kết án anh chị em, trong khi chính mình cũng đầy bê tha tội lỗi. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 7,6.12-14 

"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. 

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. 

"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, 

mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít 

người tìm được lối ấy”. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay là những lời dạy của Chúa Giê-su tuy ngắn gọn nhưng rất rõ 

ràng về quy luật sống, để đem lại bình an cho cuộc sống đời này và hạnh phúc đời sau. 

  

1. Chớ phạm thánh 

"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”. Với lời dạy này của Chúa Giê-su, trước hết, 

được hiểu là Bí tích không thể phân phát bừa bãi cho kẻ không tin và không có ý ngay 

lành. Lời này cũng là một sự nhắc nhở cho chúng ta sự cẩn trọng đối với đồ thánh, nơi 

thánh và tất cả những gì liên quan đến phụng tự. Vì những gì dành cho việc phụng thờ 



Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh thì cần được trân trọng và giữ gìn. Đặc biệt, mọi Ki-tô hữu 

luôn ý thức mình đã được hiến thánh khi chịu các Bí tích, thì hãy luôn giữ mình trong sạch 

để xứng đáng là nơi thánh cho Thiên Chúa ngự, và xứng đáng đến tham dự cử hành các 

mầu nhiệm thánh trong đạo.   

 

2. Khuôn vàng thước ngọc 

Trước Chúa Giê-su, sách Tô-bi-a cũng đã viết: “Điều gì con không thích, thì cũng 

đừng làm cho ai cả” (Tb 4,15). Khổng Tử cũng trả lời cho một đệ tử: “Kỷ sở bất dục, bất 

thi ư nhân”, nghĩa là điều gì con không muốn thì đừng làm cho người ta. Triết gia Aristote 

cũng dạy: “Đừng làm lại những điều người khác làm cho ngươi nổi giận”.  

Tuy nhiên, các hiền nhân xưa chỉ nói theo mặt tiêu cực. Còn Chúa Giê-su khuyên bảo 

theo cách tích cực: “Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì chính các ngươi 

hãy làm cho họ trước”. Đó là là “khuôn vàng thước ngọc” của Ki-tô giáo và là “kim chỉ 

nam” cho những ai theo Chúa. Thật vậy, đừng làm điều ác mà thôi thì chưa đủ, nhưng chỉ 

khi nào mọi người bắt tay làm điều thiện, làm điều mình muốn người khác làm cho ta, lúc 

đó xã hội mới hy vọng tốt đẹp được. Phải quên đi bản thân để mưu cầu hạnh phúc cho tha 

nhân trước, muốn và làm điều tốt cho tha nhân trước khi thi hành điều tốt cho chính mình.  

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hãy đối xử với họ như chính mình muốn 

được đối xử khi ở địa vị của họ. 

 

3. Đi qua cửa hẹp. 

Để có được những thiện hảo đời này hẳn nhiên không thể thiếu sự gắng công nỗ lực. 

Cũng vậy để có hạnh phúc vĩnh cửu thì sự nỗ lực hoàn thiện bằng đời sống đạo đức càng 

trổi vượt hơn gấp bội. Thật thế, Thiên Chúa chuẩn bị cho ta ơn cứu độ, dọn sẵn cho ta 

Nước Trời, nhưng Thiên Chúa muốn con người cộng tác để đạt tới cùng đích ấy, như 

thánh Augustino nói: “Thiên Chúa dựng nên ta Người không cần ta, nhưng để cứu chuộc 

ta Người cần ta cộng tác”. 

Dĩ nhiên, để đạt tới ơn cứu độ và hưởng Nước Trời không phải chỉ do sức riêng 

chúng ta tự nỗ lực, nhưng cần đến sự trợ giúp của Ơn Chúa (khác với tự thân nỗ lực giải 

thoát trong Phật Giáo). Việc đi qua cửa hẹp chính là sự hy sinh mỗi ngày, vừa dành thời 

gian cho Chúa để được trợ lực, vừa thực hành sống đạo đức và bác ái giữa đời. 

Cụ thể, đã là “cửa hẹp” thì muốn vào phải có ít nhất những điều kiện sau đây: 

Phải khom người lại chui mới lọt, nghĩa là hạ mình xuống sống khiêm tốn chứ không 

phải tự cao tự đại. Hãy học lấy Chúa Giê-su là Đấng hiền lành và khiêm nhường đã tự hạ 

mình từ Thiên Chúa xuống làm một con người hữu hạn nghèo khó. 

Phải “giảm cân” cho mình nhỏ lại mới chui qua được, nghĩa là biết trở nên con 

người nhỏ bé đơn sơ, tránh vơ vét để làm cho mình kềnh to ra vì giàu sang ích kỷ, tránh 

tham lam quyền lực và tiền của… 

Phải bỏ bớt hành lý thì mới dễ chui vào, nghĩa là bỏ bớt những gì làm ta vướng bận 

và lấn át chúng ta, như đam mê công việc mà bỏ bê việc lành, đam mê tình cảm mà sinh ra 

tội lỗi, tham thích vui chơi mà quên cả trách nhiệm Ki-tô hữu… 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sống tiết độ và tỉnh thức, đừng mải mê tìm 

của cải danh vọng, thú vui phù du mà quên đi hạnh phúc vĩnh hằng, hầu mai ngày chúng 

con được bước vào cửa thiên quốc hưởng vinh quang với Chúa. Amen. 

 

 



THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 7, 15-20 

"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. 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? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, 

cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh 

quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh 

hoa quả nào, thì biết họ là ai. 

 

II. SUY NIỆM 

Giữa một thế giới nhiễu nhương, xấu-tốt thật-giả lẫn lộn, nhiều lý thuyết và hành 

động hỗn tạp đa chiều từ xã hội đến tôn giáo… làm cho con người khó phân định được để 

chọn lựa hướng đi cho cuộc sống và niềm tin của mình. 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cảnh báo về những ngôn sứ giả đội lốt chiên đã, 

đang và sẽ xuất hiện gây hoang mang cho mọi người. Chúa Giê-su đưa ra một tiêu chuẩn 

để phân định là: “XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY. Nghĩa là cứ nhìn vào kết quả để biết được 

động lực nào hoặc biết tư tưởng và hành động đó xuất phát từ đâu và với dụng ý gì? 

 

Nhiều người khi nghe đoạn Tin Mừng này, thường tập trung chú giải theo hướng 

“cha nào con nấy” hay “hổ phụ sinh hổ tử”. Nghĩa là cha mẹ làm sao thì con nó làm vậy. 

Điều này có phần đúng khi “cha mẹ hiền để đức cho con”, vì con cái kế thừa tính di truyền 

về hình dáng và cá tính từ cha mẹ. Tuy nhiên, sự kế thừa thường bị phá vỡ bởi phần nhiều 

do hoàn cảnh và môi trường đã tác động làm thay đổi đời sống luân lý đạo đức nơi thế hệ 

sau. Cụ thể, không thiếu những bậc cha mẹ đạo đức sinh ra đứa con “trời đánh”, hay cha 

mẹ thông minh sinh đứa con học lực “đội sổ”, hoặc cha mẹ tầm thường sinh đứa con thành 

đạt, hay cha mẹ bê tha sinh đứa con ngoan đạo tốt lành. 

 

Chính vì thế, mà với lời dạy của Chúa Giê-su hôm nay, chúng ta chỉ nên tập chú hiểu 

theo khía cạnh xem kết quả cuối cùng để biết động lực xuất phát từ Thiên Chúa hay từ loài 

người, từ ý tốt hay bởi dụng ý xấu, để vinh danh Chúa hay ngầm ý vinh danh mình…? 

 

Thiết nghĩ, để phân định được ngôn sứ thật hay kẻ giả danh, tiên tri của Chúa hay sứ 

giả của Sa-tan? Chúng ta dựa vào ít nhất ba điều kiện sau đây: 

Có tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ dạy 

không? 

Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh hay không (ý Chúa hay ý mình)? 

Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giê-su dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự 

hiệp nhất không? 

 

Có tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ dạy 

không? 

Càng ngày càng xuất hiện nhan nhản những kẻ xưng mình là “thị nhân”, là “con gái 

yêu”, là “ngôn sứ thật”, là “được Chúa sai đi” rồi tự cho mình được “mạc khải” nhưng 

thực tế lại rao truyền điều đi ngược lại với đức tin tông truyền mà Chúa Giê-su giao cho 

các Tông Đồ truyền lại cho Giáo hội. Chẳng hạn, trong những năm gần đây có cái gọi là 

“sứ điệp từ trời” của một phụ nữ tự xưng là “con gái yêu” của Chúa, rao truyền những điều 



nghịch đức tin, dựa theo những con số tượng trưng trong Thánh Kinh rồi giải thích theo 

nghĩa đen, lên án Giáo hội trong công đồng Vaticano II, bất phục và không tin vào sự kế vị 

hợp pháp của Đức Thánh Cha… Như thế, chính cái gọi là sứ điệp ấy tự mâu thuẫn với Lời 

Chúa dạy. 

 

Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh không (ý Chúa hay ý mình)? 

Rất nhiều công việc của vị này, đấng nọ, người kia làm bao việc trọng đại, xả thân 

rao giảng, xây dựng các công trình tôn giáo và từ thiện, nhưng thay vì để Thiên Chúa được 

vinh danh thì họ lại ưa thích được sự ngưỡng mộ khen tặng và muốn được lưu danh…  

 

Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giê-su dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự 

hiệp nhất không? 

Giáo hội trải qua hàng chục thế kỷ đã phải đương đầu với bao nhiêu lạc giáo. Hầu 

như các lạc giáo đều có mẫu số chung là luôn khởi đầu có vẻ rất đạo đức, họ ngụy trang 

bằng Lời Chúa và nhân danh Chúa để bảo vệ chân lý, nhưng rồi càng ngày càng xa lìa 

chân lý đích thực là Chúa Ki-tô trong Giáo hội, chỉ vì sự tự tôn cái tôi của họ và bất phục 

huấn quyền. Ngày nay, một hình thức lạc giáo mới đang lợi dụng truyền thông để thực 

hiện ý đồ xấu, cụ thể là những kẻ bất mãn với các mục tử đã lập các website và trang-

nhóm trên mạng xã hội để lên án và nói xấu hàng giáo phẩm, lôi kéo thật nhiều thành viên 

đi theo họ và ủng hộ họ. Hầu như dù họ viết gì, mở đầu thì luôn là Lời Chúa và việc đạo 

đức, nhưng rồi cũng vòng vo sang chuyện nói xấu các đấng bậc trong Giáo hội và lên án 

Giáo hội. Chung quy lại là tìm cách chia rẽ thay vì hiệp nhất anh chị em mình trong một 

Giáo hội. Đáng tiếc là nhiều anh chị em Công giáo chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ dễ bề 

bị họ mê hoặc. 

 

Tóm lại, theo lời Chúa Giê-su dạy hôm nay, chúng ta dùng tiêu chuẩn “xem quả biết 

cây” để phân định đâu là ngôn sứ thật và đâu là tiên tri giả, hầu không vội vàng tin theo 

những thứ mới lạ làm lung lạc niềm tin của mình vào Chúa Ki-tô và vâng phục Giáo hội. 

 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã gieo vào chúng con hạt giống đức tin và ngọn lửa yêu 

mến, xin cho cuộc đời chúng con đơm bông kết trái là những công phúc việc lành và đem 

về cho Chúa nhiều linh hồn nhận biết Ngài. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 7,21-29 

"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. 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? " 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! 

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người 

khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp 

đổ, vì đã xây trên nền đá. 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. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp 

ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành". 

 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy 

của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các Kinh sư 

của họ. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay nói lên điều kiện để được vào nước Thiên Chúa không hệ tại 

ở việc tuyên xưng hay kêu cầu danh Chúa ngoài môi miệng, mà là việc thực thi ý Chúa. 

Thực thi ý Chúa nghĩa là đem những lời Chúa dạy trong Tin Mừng ra thực hành trong đời 

sống. Và ai thực hành lời Chúa thì có một nền tảng vững chắc trong đức tin và lòng yêu 

mến. 

 

Cha Anthony de Mello có kể câu chuyện hài hước rằng:  

Có một người vô thần leo núi, chẳng may trượt té rơi xuống vực sâu, rất may ông ta 

bám được vào một cành cây nhô ra giữa chừng. Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm và tay mỏi 

cùng cành cây sắp gãy, anh ta liền kêu lên:  

- Lạy Chúa, nếu có Chúa thật thì cứu tôi đi tôi tin liền. 

Bỗng có tiếng bảo: 

- Có Ta chứ, có thật ngươi tin không? 

Ông ta liền kêu lên: 

- Thưa tin, Ngài cứu tôi đi, về tôi sẽ loan báo cho nhiều người cũng biết mà tin vào 

Ngài. 

Tiếng đó lại bảo: 

- Nếu ngươi tin có Ta thì hãy buông tay ra khỏi cành cây. 

Ông ta đáp lại. 

- Ngu gì mà buông, buông mà chết à? Bộ Chúa tưởng tôi điên chắc? 

??? 

 

Giống như người vô thần trong câu chuyện trên đây, nói tin Chúa thì dễ lắm, nhưng 

thực hành điều mình tuyên xưng thật không dễ chút nào. 

Trong tình yêu cũng thế, nếu chỉ dừng lại nơi đầu môi chót lưỡi thì là thứ tình yêu giả 

dối. Chúa Giê-su đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ Lời Thầy” (Ga 14,23). Như thế, 

việc tuân giữ Lời Chúa là thể hiện lòng yêu mến đích thực. Chúng ta không thể nói yêu 

mến Chúa mà lại không tuân giữ Lời Người, vì như thế là nói dối. Thật vậy, giữa tin có 

Chúa và yêu mến Chúa phải là một khi tuân hành ý Chúa. 

Tôi biết anh A chị B và tôi nhiều lần gọi tên họ, nhưng chắc gì tôi đã yêu mến họ, tôi 

tin có ông này bà nọ hiện hữu, nhưng chắc gì tôi yêu thích họ và tìm đến gặp họ? 

Ma quỷ cũng tin có Chúa Giê-su hiện diện, nó biết rất đúng về Chúa Giê-su, thậm chí 

còn tuyên xưng Người giữa đám đông, nhưng liệu nó có yêu Người không? Thưa không. 

Sống đạo, rất cần sự thể hiện ra thực tế, nhưng không ít những người tự cho mình 

“giữ đạo tại tâm”, không còn tham gia các hoạt động sinh hoạt Công giáo, không tham dự 

các Bí tích, nhất là thánh lễ, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm… Hành động ngược lại với giáo 

huấn của Chúa và Hội thánh. Đặc biệt, vì lo bon chen cuộc sống hằng ngày, chúng ta quên 

mất sự hiện diện của Chúa, bỏ bê các việc đạo đức.  

 



Điều mà chúng ta thường gặp phải là “ngôn hành bất nhất”, nói mà không làm, hoặc 

làm nửa vời. Nói Lời Chúa thì hay mà sống thì chẳng ra gì. Điều này được Chúa ví như 

xây nhà trên cát, nghĩa là không có móng, là mất gốc, mất căn bản của niềm tin, vì không 

bám sâu vào Lời Chúa, gặp khi thử thách xảy đến sẽ buông xuôi ngã lòng… 

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng đời mình trên nền đá vững chắc là Đức 

Ki-tô, để không có gì thuộc ma quỷ và thế gian có thể xô ngã được chúng con. Xin cho 

chúng con cũng biết dùng chính đời sống gương mẫu để làm chứng cho Chúa hơn là 

những lý thuyết suông nơi môi miệng. Amen 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 8,1-4 

Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 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." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập 

tức, anh được sạch bệnh phong hủi. 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." 

 

II. SUY NIỆM 

Sách Lê-vi đặt ra quy định hết sức khắt khe thậm chí nhẫn tâm cho người phong hủi. 

Họ bị coi là thứ ô uế và phải tách hẳn khỏi cộng đồng, sống những nơi ít bóng người qua 

lại, lỡ thấy ai đi qua thì phải la lên cho người ta biết mình bị hủi mà tránh xa, không cắt tóc 

cạo râu và luôn mang đồ rách (x. Lv13,45-46). Khi may mắn khỏi bệnh thì phải đến trình 

diện tư tế (tư tế kiêm luôn quyền bác sĩ) để họ thử nghiệm hai lần trong khoảng cách bảy 

ngày rồi mới được tuyên bố là sạch và phải dâng lễ để được gia nhập cộng đồng. Nói cách 

vắn tắt là bị phong hủi thì coi như mất quyền làm người, và sau khi lành sạch, phải làm lễ 

tạ ơn để được quyền làm người. Ngay cả khi được sạch rồi, còn phải kiếm cho được con 

chiên để đem đến cho ‘tư tế” để được công nhận (x. Lv 13,1-18.45-46;14). 

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện một người phong hủi, liều mình “mang án chết” 

(vì bị bệnh mà chạy vào đám đông sẽ bị ném đá) chạy đến giữa đám đông cầu xin Chúa 

Giê-su để được chữa lành. 

Chúng ta để ý đến hai chi tiết của tường thuật: 

 

1. Lòng yêu thương của Chúa Giê-su. 

Trong khi luật của người Do-thái quy định chỉ cần chạm đến người phung hủi thì 

chính mình cũng nhiễm uế và phải đi dâng lễ đền tội, lại nữa mọi người sợ sệt xa lánh vì 

sợ bị lây bệnh. Nhưng Chúa Giê-su thì không những không xa lánh, không sợ lây, không 

lo bị nhiễm… nhưng tình thương Người cao hơn tất cả. Người đã cúi xuống chạm đến 

người phong hủi và chữa lành. 

Chúa Giê-su không những chữa lành bệnh hủi thân xác, mà còn muốn người được 

chữa lành phục hồi quyền làm người khi bảo họ đi trình diện tư tế để được hoà nhập cộng 

đồng. 

Tình yêu thương có sức vượt qua mọi luật lệ, mọi ngăn cách, mọi sợ hãi để đến với 

tha nhân. 



Chúa Giê-su đã đi bước trước nêu gương cho chúng ta về sự cao cả của tình yêu 

thương này. 

Đến lượt Ki-tô hữu chúng ta hôm nay, “con nhà tông không giống lông cũng giống 

cánh”, chúng ta là con Chúa liệu chúng ta có học được sự yêu thương này để đến với 

những người đau khổ không, nhất là đến với những người bị bệnh nan y và những ai bị xã 

hội ruồng bỏ? 

 

2. Thái độ cầu xin của người bị phong hủi. 

Người phong hủi mang trên mình cả căn bệnh thân xác cả nỗi đau tinh thần. Thân xác 

bị sự tàn phá kinh khủng của căn bệnh quái ác là da thịt và các chi thể bị rơi rụng dần 

trong đau đớn. Tinh thần bị mất quyền làm người do “xã hội phi nhân đạo” tạo nên. Người 

phong hủi nếm trải tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng. Tuy nhiên, qua thái độ của người 

này, chúng ta thấy toát lên một niềm tin phó thác mà ít ai có được. 

Người phong hủi đã thân thưa với Chúa: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể 

chữa con được sạch” 

Người phong hủi không than trách tại sao Chúa quyền năng lại để cho phải đau khổ 

như thế, không cầu xin theo kiểu buộc Chúa theo ý mình, không ra điều kiện, nhưng phó 

thác hoàn toàn cho Chúa quyết định, xin vâng theo ý Chúa muốn. Chúa muốn thì được 

sạch, Chúa không muốn cũng xin vâng. 

Đây là thái độ của chúng ta cần học lấy tinh thần này, bởi không ít người trong chúng 

ta mỗi lần gặp thử thách là kêu trách Chúa, cầu nguyện với điều kiện, muốn Chúa theo ý 

mình hơn là mình sống theo ý Chúa. 

 

Bài học mà bài Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta là, là thân phận con người yếu 

đuối, ai trong chúng ta ít nhiều cũng mang căn bệnh phong hủi của tâm hồn là tội lỗi, thậm 

chí cách này hay cách khác tự tách mình khỏi Chúa và cộng đoàn. Chúng ta hãy phó thác 

vào tình yêu thương của Chúa Giê-su, nhất là trong Bí tích Thánh Thể, hãy để cho Chúa 

Giê-su chạm vào mình để được thanh sạch. Hãy đến với Bí tích Hoà Giải để cho Chúa 

chạm vào tâm hồn và Người sẽ chữa lành. 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh chứ 

không phải bắt Chúa phải theo ý mình… Xin cũng giúp chúng con học lấy sự yêu thương 

của Chúa để đến với những người đau khổ, nhất là đến với những người bị bệnh nan y và 

những ai bị xã hội ruồng bỏ. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 8,5-17 

Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp 

Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 

Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng 

đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 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." 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. 



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. 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." 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. 

Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 

Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. 

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, 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. 

 

II. SUY NIỆM 

Trong Tin Mừng, ít khi chúng ta gặp thấy Chúa Giê-su khen, nhất là khi lời khen 

dành riêng cho một ai đó. Hôm nay, Chúa Giê-su khen ngợi niềm tin của một sĩ quan Rô-

ma, lời khen thiết thực đến mức có sức chữa lành một người tôi tớ của vị sĩ quan này. 

Điều lạ ở đây là người được Chúa Giê-su ca ngợi về niềm tin, không phải là một chức 

sắc tôn giáo Do-thái, cũng không phải là một đạo hữu Do-thái mà là một kẻ ngoại đạo 

đang cầm quyền đô hộ dân Người. 

Với những gì thánh sử Mát-thêu tường thuật, chúng ta dễ nhận ra rằng, Chúa Giê-su 

không quá phân biệt người có đạo hay kẻ ngoại, mà Chúa nhìn thấy nơi tâm hồn của mỗi 

người. Điều mà Chúa khen tặng và sẵn sàng chữa lành hôm nay chính là sự khiêm tốn và 

niềm tin của con người. 

 

1.  Khiêm tốn 

Xét về thế giá và địa vị, viên sĩ quan đến xin Chúa chữa bệnh cho người tôi tớ hôm 

nay có quyền lực đại diện cho đế quốc Rô-ma để cai trị một vùng của người Do-thái, ông 

có lính tráng và kẻ hầu người hạ, thậm chí xét về mặt chính trị, ông còn có quyền bắt, trục 

xuất hoặc ngăn cấm Chúa Giê-su truyền đạo. 

Thế nhưng, ông nhận ra nơi con người Chúa Giê-su không đơn thuần là một thầy dạy 

như các Kinh sư, mà là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, nên ông đã cảm thấy bất xứng 

trước mặt Người. Ông nhìn nhận mọi chức vụ và địa vị đều dưới quyền của Thiên Chúa, 

và ông đã khiêm tốn nói lên: 

"Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào 

nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, 

thì đầy tớ tôi được lành mạnh”.  

Lời xét mình này của ông đã được Giáo hội dùng để cho chúng ta thân thưa với Chúa 

mỗi ngày trong thánh lễ trước khi đến rước Mình Thánh Chúa. 

Ước gì mỗi lần chúng ta đọc lời này, chúng ta cũng có được sự ý thức về mình như 

viên sĩ quan trên đây, không ỷ vào địa vị mà vênh vang tự hào, nhưng quy về vinh quang 

Chúa, và nhìn nhận mình có là gì đều do ân huệ Chúa ban. Bởi trước mặt Chúa không 

phân biệt người có quyền cao chức trọng hay kể bần hàn cố nông, nhưng người cao trọng 

trong nước Chúa chính là hãy trở nên bé nhỏ khiêm tốn. 

 

2. Niềm tin 

Lời của viên sĩ quan: “Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có 

những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; 

và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm". 



Đây là một lời tuyên xưng đức tin cao độ. Với cách so sánh, ông tuy là quan nhỏ, 

nhưng cũng có cấp dưới và họ phải vâng lệnh ông, từ đó ông tuyên xưng Chúa Giê-su là 

Chúa, có quyền trên mọi quyền lực thần thiêng, có quyền trên mọi bệnh tật và tất cả đều 

phải vâng lệnh Người (quan niệm của người Do-thái tin bệnh tật là do tà thần và sự dữ).  

Điều đáng nói ở đây nữa là, một sĩ quan thường ỷ thế vào quyền lực và tiền bạc để lo 

lắng cho người đầy tớ, nhưng không, ông tin Chúa Giê-su mới có thể chữa lành và niềm 

tin của ông đã được đền đáp. 

Còn chúng ta, đứng trước những khó khăn, đau khổ, bệnh tật… chúng ta có đặt niềm 

tin đủ vào Chúa để xin Người trợ lực không, hay là ỷ lại vào sức mình? Ước gì mọi người 

chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để trong khi chúng ta ra sức đương đầu 

với những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, biết chạy đến Chúa để được Người soi 

sáng và ban ơn trợ lực. Và trên hết, hãy tin tưởng và cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật nơi 

tâm hồn chúng ta. 

 

3. Mời Chúa viếng thăm 

Phần kết Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện tiếp nói về một ngày làm việc của 

Chúa Giê-su. Có lẽ đây là lần duy nhất thánh Phêrô về thăm bà mẹ vợ được Tin Mừng nói 

đến, có lẽ Phêrô đã mời Chúa Giê-su ghé nhà bà nhạc nghỉ chân sau những ngày vất vả. 

Chúa đã cúi xuống, cầm tay và chữa lành bệnh cảm sốt cho bà mẹ vợ Phêrô. 

Hành động này nói lên ý nghĩa, chúng ta chỉ thực sự được lành sạch bệnh linh hồn, 

khi mời Chúa đến ghé thăm tâm hồn ta, Chúa đã không ngại cúi xuống thì ta cũng hãy đưa 

tay cho Người nắm lấy và nâng chúng ta đứng dậy khỏi sự khốn cùng mà tội lỗi đang đè 

nặng trên chúng ta. 

 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nên Chúa cũng 

sẵn lòng cứu giúp những ai khiêm tốn, suy phục và đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho chúng 

con cũng biết khiêm tốn đến với Chúa, để được Chúa chữa lành những bệnh tật tâm hồn. 

Amen. 


