
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18,21-19,1 

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con 

cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "Đức Giê-su 

đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của 

mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ 

vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ 

con, tài sản mà trả nợ.Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin 

rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng 

thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một 

người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho 

tao! " Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại 

cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả 

xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với 

tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác 

kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,thì đến lượt ngươi, ngươi 

không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? " Rồi tôn chủ nổi 

cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của 

Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết 

lòng tha thứ cho anh em mình." 

  
II. SUY NIỆM  

“THA THỨ” 

Thánh sử Mát-thêu trình bày một cách liên tục các Lời Giáo Huấn của Chúa Giê-su 

về mầu nhiệm đức ái trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người 

với nhau: Thiên Chúa luôn tha thứ cho tội nhân và đi bước trước tìm kiếm họ trở về qua 

hình ảnh mục tử đi tìm con chiên lạc (x. Mt 18,12-14), con người tự tìm đến giúp nhau sửa 

lỗi cách nhân bản và tha thứ cho nhau (x. Mt 18,15-17), sự yêu thương tha thứ giữa con 

người chính là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ (Mt 18,35). 

Tương quan giữa người với người phản ảnh chính tương quan giữa con người với 

Thiên Chúa, khi con người biết tha thứ cho nhau thế nào thì Thiên Chúa cũng tha thứ cho 

con người như thế. Đó chính là nội dung của bài Tin Mừng hôm nay: 

  

 1. Tha thứ bao nhiêu lần là đủ? 

Người ta vẫn thường nói: “Quá tam ba bận”. Nghĩa là thông thường người ta xem hạn 

định của sự tha thứ ba lần đã là tối đa. Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô còn đi xa hơn, 

hơn gấp đôi, ông lấy con số bảy là con số đủ của người Do-thái làm tiêu chuẩn và tưởng 

đó là một mức độ cao nhất, khi ông thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con 

cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? ". Đáp lại, 

Chúa Giê-su nói với Phêrô: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần 

bảy." 



Bảy mươi lần bảy ở đây không phải là bốn trăm chín mươi hay là một con số lũy thừa 

của số bảy mươi, nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng hàm ý là tha mãi mãi – tha không 

giới hạn. Thật vậy, con người thường đưa ra cho nhau những hạn định trong mọi tương 

quan xã hội, kể cả phương diện đức ái. Con người đưa ra số lần tha thứ, đưa ra điều kiện 

để tha thứ, đưa ra mức độ nặng nhẹ để tha thứ và phân loại đối tượng được tha thứ… Còn 

Thiên Chúa thì chỉ biết tha thứ không giới hạn, bao nhiêu lần tội nhân chạy đến với Người 

là bấy nhiêu lần được Người tha thứ. 

Tình thương Thiên Chúa thì vô hạn như bản tính vô hạn của Người. Sự tha thứ của 

Người không tính đến số lần hay phân loại. Bằng chứng là chúng ta cứ xưng hoài một tội 

tái đi phạm lại dù lần trước hứa với Người nhưng lần sau lại phạm còn nặng hơn, nhưng 

Thiên Chúa chỉ biết lúc chúng ta đến với Người và tha thứ cho chúng ta. 

Hôm nay, lời Chúa Giê-su nói với Phêrô rằng "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng 

là đến bảy mươi lần bảy", thì Người cũng đang mời gọi mọi người chúng chúng ta biết sẵn 

sàng để tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. 

  

* Tha thứ là điều kiện để được thứ tha. 

Liền sau lời mời gọi tha thứ không giới hạn là lời dạy của Chúa Giê-su về điều kiện 

để được Thiên Chúa thứ tha qua dụ ngôn “con nợ không biết thương xót”. Dụ ngôn phản 

ảnh bản tính của con người vốn muốn được tha thứ nhưng đến lượt mình lại khó tha thứ 

cho nhau. 

Sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại chính là tiêu 

chuẩn Chúa xét công trạng cho con người 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. 

Khi không tha thứ cho nhau và mang trong mình sự hận thù, thì chính chúng ta khổ 

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

khi chúng ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản.  Tha thứ thì chúng ta 

không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Có thể nói, tha thứ 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. 

Tha thứ, thật ra là rất 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. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra mình cũng đầy yếu đuối 

và giới hạn, để từ đó dễ cảm thông và không lên án tha nhân. Xin cũng cho chúng con 

luôn biết sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, để chúng con cũng được 

Chúa thứ tha tội lỗi. Amen. 

 

 

NĂM B 

 



I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 8,27-33 

Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. 

Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? " Các ông đáp: "Họ bảo 

Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ 

nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả 

lời: "Thầy là Đấng Ki-tô." Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về 

Người. 

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các 

kỳ mục, thượng tế cùng Kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ 

điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng 

khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại 

đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của 

loài người." 

Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai 

muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu 

mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ 

cứu được mạng sống ấy. 

 

II. SUY NIỆM 

“THẦY LÀ AI?” 

Bài Tin Mừng hôm nay là một chấn vấn cho niềm tin của mọi người, qua việc Chúa 

chất vấn các môn đệ gọi Người là ai? Câu trả lời cho thấy sự hiểu biết khiếm khuyết của 

người ngoài và xác định cách sống niềm tin của Ki-tô hữu chúng ta: 

 

1. Anh em gọi Thầy là ai? 

Những ghi nhận của mọi người về Chúa Giê-su thật ra không phải là sai, nhưng chưa 

đủ, mà chỉ nói lên được một khía cạnh trong sự tròn đầy của khuôn mặt Đức Giê-su là 

Chúa: 

- Là Êlia (một ngôn sứ quyền năng, làm phép lạ…) 

- Là Giêrêmia (một ngôn sứ bị bắt bớ và đầy đau khổ) 

- Là Gio-an Tẩy giả (rao giảng sự sám hối và sống khắc khổ) 

- Là một ngôn sứ nào đó (đời sống chứng nhân và rao giảng). 

Câu trả lời do mặc khải của Chúa Cha cho Phêrô là: Đức Giê-su - Con Thiên Chúa. 

Danh xưng Con Thiên Chúa bao gồm trọn vẹn mọi hình ảnh trên, một Đức Giê-su Ki-tô 

Tử Nạn và Phục Sinh. 

 “Thầy là Đấng Ki-tô”. Phải, chúng ta tuyên xưng một Đức Giê-su là Đấng được xức 

dầu (Christo) và là Chúa, nghĩa là Đức Giê-su quyền phép chữa lành bệnh tật và uy thế 

trước thế quyền (Êlia), một Chúa Giê-su đau khổ nơi người bất hạnh (Giêrêmia), một Đức 

Giê-su rao giảng ơn sám hối (Gio-an Tẩy giả), một Đức Giê-su chứng nhân và rao giảng 

(các ngôn sứ)… 

Hôm nay Chúa chất vấn từng người: “Này anh, này em, này bạn, các anh chị gọi Tôi 

là ai”? Chúng ta ai cũng phải có câu trả lời thật cho chính mình. Chúng ta có còn tuyên 

xưng Chúa là Chúa trong cuộc đời chúng ta nữa không? hay là chỉ tuyên xưng ông thần 

tài…? Sự tuyên xưng đó được cụ thể bằng việc bước theo con đường thánh giá mà Chúa 

Giê-su đã đi, như Người đã báo trước cho các môn đệ. 

 

2. Ngăn cản việc thực hiện ý Chúa là hành động của Sa-tan. 



Trong Tin Mừng, chúng ta ít gặp Chúa Giê-su mắng các môn đệ, nhưng trong đoạn 

tường thuật này, Chúa đã mắng Phêrô cách hết sức nặng nề, ngang với việc Người từng 

mắng Tên Cám Dỗ (Sa-tan) trong sa mạc (x. Mt 4,8-9). Cũng giống như hành động của 

Tên Cám Dỗ, Chúa mắng Phêrô vì ông đã ngăn cản Người thực hiện ý Chúa Cha là chịu 

Tử Nạn để cứu độ. Dù trước đó, Phêrô đáng được điểm 10, nhưng sau đó lại vị điểm 0. 

Phêrô đáng khen vì tuyên xưng đúng bản tính và sứ vụ của Chúa Giê-su, nhưng lại bị chê 

là thoái thác tìm cách trốn tránh sự khó khăn trong Ý Chúa định. Chúng ta cũng thế, đi đạo 

và giữ đạo chỉ khi vui, nhưng khi gặp thử thách thất bại thì dễ phàn nàn trách mình thoái 

lui. 

 

3. Từ bỏ chính mình và vác thập giá mình theo Chúa Giê-su 

Ở đây, Chúa Giê-su nói rõ là “bỏ mình”. Bỏ mình tức là bỏ chính cái tôi của mình, đó 

là sự từ bỏ khó khăn nhất. Alexande từng nói: “Thắng được vạn quân còn dễ hơn là thắng 

được chính mình”. Cái tôi chính là cá tính của mỗi người, vốn dễ kiêu ngạo muốn trên mọi 

người, muốn thể hiện chính mình, muốn người khác theo ý mình; chứ không dễ gì khiêm 

tốn và phục vụ tha nhân. Nhưng đó lại là điều kiện của “thập giá”, bởi thập giá được làm 

bằng chất liệu khiêm tốn và phục vụ. 

Bước theo Chúa mà với đầy dẫy những thứ 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 và để không đủ sức khoẻ đi 

tham dự lễ. 

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

còn khó biết bao.  

Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không buộc vác giùm ai. Vác thập giá của 

mình, chính là việc chu toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và Giáo hội trong 

đấng bậc mình. Vui nhận những trái ý nghịch lòng làm của lễ dâng Chúa. Đường thập giá 

thực ra không có gì xa thực tế, nhưng đúng với cả nghĩa tôn giáo lẫn xã hội. Thật vậy, có 

ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện, muốn thi đậu phải miệt mài đèn sách, muốn 

chiến thắng trong các cuộc thi phải đòi hỏi khổ luyện… và đặc biệt, muốn hưởng phúc 

Nước Trời phải biết hy sinh và chịu thử thách. 

Ngày nay, có những cách bách hại rất tinh vi và thâm hiểm của chế độ, của chính thể, 

của những thứ văn hoá thời đại… Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải chết đi mỗi ngày vì những 

thứ bách hại đó, nghĩa là hi sinh vâng phục theo sự hướng dẫn của Giáo hội mà giữ lề luật 

Chúa. 

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.  

Khi chúng ta chỉ tìm cái sung sướng cho thân xác đời này, thì sự sống tâm linh của 

chúng ta èo ọt, nhưng khi chúng ta chịu khó hy sinh, tuy làm cho đời sống thể lý có chút 

thua thiệt, nhưng sự sống vĩnh cửu của chúng ta đang triển nở. 

 



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. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 15,1-10 (bài dài) 

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người 

giảng. Những người Pha-ri-sêu và các Kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp 

phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 

"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để 

chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?Tìm 

được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, 

và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất 

đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội 

lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn 

năn. 

"Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại 

không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, 

hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh 

mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì 

một người tội lỗi ăn năn sám hối." 

"Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho 

con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, 

người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung 

phí tài sản của mình. 

"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. 

Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; 

người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho 

đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người 

làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi 

về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn 

đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta 

đứng lên đi về cùng cha. 

Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng 

còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo 

đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con 

bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, 

đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 

"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe 

thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người 

ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 

Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời 

cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà 

chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con 



của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết 

bê béo ăn mừng! 

 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những 

gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã 

chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." 

 

II. SUY NIỆM 

« LÒNG THƯƠNG XÓT » 

Chủ đề chính của bài Tin Mừng hôm nay là Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, đi tìm 

và đón nhận tội nhân trở về. 

Trái ngược với cái nhìn loại trừ của các Kinh sư Do-thái, khi họ bàn tán xầm xì với 

nhau về việc Chúa Giê-su đã đón nhận và đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, 

Chúa Giê-su trả lời các Kinh sư bằng loạt dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc mất, và người 

cha nhân hậu (người con phung phá). 

Chỉ có Tin Mừng Luca mới có loạt dụ ngôn đặc biệt này, tác giả đã trình bày sự “lạc 

lối” của con người theo từng cấp độ khác nhau. 

 

1. Sự lạc lối của tội nhân theo từng cấp độ. 

Con chiên lạc: Đây là một sự lạc lối không có chủ ý bỏ đàn và bỏ mục tử mà đi, 

nhưng vì nó đam mê tìm hoa thơm cỏ lạ nước mát suối ngon, để rồi dần dần bị lạc đàn xa 

chủ mà không tìm được hướng đi lối về… bơ vơ. Ám chỉ hình ảnh con người dù ban đầu 

không bỏ Chúa hay bỏ đạo và không sa lầy vào tội, nhưng vì đam mê của cải, thế tục và đi 

tìm những thứ mới lạ, đắm mình trong những sở thích cho thân xác… để rồi đánh mất 

Chúa và lạc lối lúc nào không hay. 

Đồng bạc mất: Người phụ nữ Do-thái có chồng thì có một chuỗi xâu mười đồng bạc 

mang ở cổ, khi mất đi một đồng, phần thì bị thiếu không mang được, phần thì do không 

còn bằng chứng để chứng minh mình đã có chồng và khí tiết với chồng, nên cần phải tìm 

cho thấy đồng bạc mất. Ở đây, có ý nói, đồng bạc trong một xâu chuỗi bị mất, là bị đứt 

dây liên kết, tách lìa hoàn toàn với xâu chuỗi và rời khỏi cổ chủ hoàn toàn. Nghĩa là, hình 

ảnh một người hoàn toàn cắt đứt với Giáo hội và xa lìa khỏi sự cưu mang của Chúa. 

Người con phung phá: Là một người con quyết ra đi có chủ ý, dù không từ nhận cha 

mình, không cắt đứt với anh mình, nhưng nó muốn bỏ nhà cha và xa anh để ra đi khẳng 

định mình bằng những gì mình mang theo (dù đó là của cha cho), muốn tự lập và tự do 

thoải mải ngoài luân thường đạo lý. Đây là mẫu người dù không từ chối Chúa và Hội 

thánh, nhưng muốn tự mình giải thoát, tin vào khả năng mình (mặc dù khả năng đó là do 

Chúa ban), muốn vượt ra ngoài giáo huấn Tin Mừng và lề luật Hội thánh để được tự do 

phóng khoáng và giữ “đạo tại tâm”. 

  

2. Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót. 

Hình ảnh con chiên lạc như đã nói trên là vì nó lạc bước không có chủ ý, mà do đam 

mê cỏ ngon suối ngọt mà nó bị lạc, nên nó vẫn muốn tìm về, nhưng nó không tìm được 

đường về, hoặc bị sa xuống hố, hay đang bị cầm giữ, nên chủ nó mới đi tìm về, cho nó 

được nhập lại đàn và băng bó chữa trị cho nó. Cũng thế, không ít người trong chúng ta 

cũng lạc lối bơ vơ trong những đam mê, sa lầy trong tội lỗi, bị mọi thứ thế gian che khuất 

không tìm thấy lối trở về nẻo chính đường ngay. Chúa vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng 

ta để chữa lành và đưa về với Hội thánh. Đó là điều làm cho chúng ta an tâm và ngoan 

ngoãn cho Chúa đưa về. 



Hình ảnh đồng bạc mất, nói lên một hành động đã cắt “đứt” mối dây tương quan 

trong Hội thánh và “rời khỏi cổ” là sự ôm ấp của Chúa; đồng bạc có thể đang nằm trong 

xó tối hay bị người ta chà đạp lên... Chúng ta đừng thất vọng, Chúa sẽ đi tìm chúng ta, dù 

chúng ta đã xa lìa Giáo hội, nhưng Chúa vẫn không bỏ ta, Giáo hội vẫn mở rộng cửa đón 

chờ. 

Đặc biệt, dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, làm nổi bật lên hình ảnh một Thiên Chúa 

giàu Lòng Thương Xót, chờ đợi người con tội lỗi trở về để tha thứ và cho được giao hòa 

với Thiên Chúa và giao hòa với cộng đồng. Đồng thời, mời gọi người anh em đồng loại 

cùng tha thứ và giao hòa với nhau: 

 Hình ảnh người cha nhân hậu luôn ra đứng trước cửa chờ đợi và chuẩn bị đầy đủ đồ 

đẹp và bê béo, đằng đẵng đợi chờ đứa con trở về để phục hồi nhân phẩm cho con. Người 

cha là là hiện thân một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn kiên nhẫn chờ đợi tội nhân 

trở về để tha thứ và phục hồi lại quyền làm con cho họ. 

Hình ảnh người con thứ là mẫu người dù không từ chối Chúa và Hội thánh, nhưng 

muốn tự mình giải thoát, tin vào khả năng mình, muốn vượt ra ngoài giáo huấn Tin Mừng 

và lề luật Hội thánh để được tự do phóng khoáng và giữ “đạo tại tâm”. 

Riêng người con cả, tưởng là anh gần gũi cha nhất nhưng lòng anh thực sự rất xa cha. 

Đây là hình ảnh phản diện nhất về sự giao hòa mà chúng ta cần quan tâm suy nghĩ hơn: 

Trong khi người cha tha thứ và vui mừng vì con mình trở về, thì anh lại giận dỗi loại 

trừ em mình. 

Trong khi người cha mở tiệc ăn mừng và phục hồi quyền thừa tự cho đứa con lầm 

lạc, thì anh ruột lại từ chối vào ăn uống với em và không nhận em. 

Trong khi người cha tha thứ và quên hết chuyện quá khứ, thì anh cả nhắc lại và phân 

bì… 

Người cha sống yêu thương con, nhưng đứa con cả lại sống như một người nô lệ (hầu 

hạ cha…). 

Người cha hạ mình để đến với từng đứa con, chạy ra ôm đứa con thứ, chạy đến mời 

con cả vào nhà. Trong khi người anh lại ganh tị và lấy mình làm chuẩn để phân bì. Người 

anh tự cho mình là tốt để rồi lên án em và trách cha không công bằng. 

  

3. Đến lượt chúng ta… 

Chúa sẵn sàng quên hết quá khứ của người tội lỗi, còn chúng ta thì bới móc lên, mang 

lấy thành kiến – yên trí cả đời. 

Chúa đón nhận, tha thứ và tạo cơ hội cho tội nhân trở về, còn chúng ta kết án và loại 

trừ người anh em, con cùng một cha trên trời 

Có thể chúng ta cũng đang mang tâm trạng như người con cả, chúng ta vẫn đi nhà thờ 

đi lễ, vẫn chu toàn các giới răn lề luật, không hề trái bao giờ, nhưng chúng ta lại không 

hiểu được lòng Cha, không cảm nhận được tình yêu của Người, lòng chúng ta đã xa 

Người, và điều khiến người cha đau khổ hơn nữa là khi thấy những người con không hòa 

thuận với nhau. 

- Có thể chúng ta cũng giống như người con cả khi chúng ta trách móc Thiên Chúa 

không công bằng, khi chúng ta nhìn anh em xung quanh như là người xa lạ với mình như 

là người dưng nước lã và ganh tỵ với những thành công của người anh em… 

Cũng có thể, chúng ta như người con phung phá, dù không từ chối Chúa và Hội 

thánh, nhưng muốn tự mình giải thoát, tin vào khả năng mình (mặc dù khả năng đó là do 

Chúa ban), muốn vượt ra ngoài giáo huấn Tin Mừng và lề luật Hội thánh để được tự do 

phóng khoáng và giữ “đạo tại tâm”. 



  

Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay đặc biệt nói lên tình thương vô bờ bến của Thiên 

Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, đi tìm, chữa lành và đón nhận tội nhân trở về. Nếu lúc này còn 

những ai đang lạc bước trong tội, chúng ta đừng tuyệt vọng, hãy tin tưởng vào Chúa và 

đưa tay cho Người dắt về. Lại nữa, để được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta cần biết bao 

dung, đón nhận và tạo cơ hội cho tội nhân trở về. Cả triều thần thiên quốc và Hội thánh vui 

mừng vì chúng ta bỏ đường lối xấu mà cải thiện đời sống. 

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, biết học nơi Chúa cái 

nhìn bao dung và không thành kiến với mọi người, để chúng con không ngần ngại đến với 

những người tội lỗi và đem họ về với Chúa. Amen 

 

 

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 7,1-10 

Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ 

bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho 

mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. 

 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy 

đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội 

đường cho chúng ta." Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan 

không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền 

Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ 

mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi 

bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi 

bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: 

"Làm cái này! là nó làm." Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với 

đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, 

tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã 

được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. 

 

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 Luca 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 và 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. 

  

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. 

 

 

THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 7,11-17 

Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng 

đi với Người. Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người 

chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám 

đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà 



đừng khóc nữa! " Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức 

Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! " Người chết liền ngồi lên 

và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh 

Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã 

viếng thăm dân Người". Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và 

vùng lân cận. 

 

II. SUY NIỆM 

Lời Chúa hôm nay đặc biệt nói đến quyền năng của Thiên Chúa trên sự sống của con 

người. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ sự sống và sự chết: Thiên Chúa đã dùng 

ngôn sứ Ê-li-a mà cho đứa bé con của bà góa ở Xa-rép-ta sống lại (x. 1V 17,17-24), đặc 

biệt, chính Chúa Giê-su đã phục sinh người con trai duy nhất của bà góa thành Na-im (Lc 

7,11-17). 

Có một chi tiết trùng hợp là cả hai đều là bà góa, và cả hai cũng chỉ có một người con 

trai duy nhất. Bà góa theo Thánh Kinh là thuộc thành phần “người nghèo của Gia-vê”, và 

“người con trai duy nhất” là niềm hi vọng duy nhất về sự sống còn của bà góa khốn khổ. 

Một điều đặc biệt nữa là, phép lạ xảy ra ở đây không hề có một lời cầu xin của chính 

người khốn khổ kia, mà chính là những lời tưởng như than trách và tiếng khóc ai oán đã 

chạm đến “Lòng Thương Xót” của Thiên Chúa. Đó là những ý tưởng chủ đạo mà chúng ta 

cùng chia sẻ với nhau hôm nay. 

 

1. Thiên Chúa là chủ của sự sống. 

Kiếp nhân sinh ai cũng phải qua "sinh, lão, bệnh, tử". Từ cổ chí kim, con người tìm 

mọi cách để kéo dài sự sống, từ “luyện đan tiên dược” đến y khoa bào chế các loại thuốc 

thần dược, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài sự sống thể lý được dăm ba năm, và 

rồi chết cũng đành phải chết. Và khi đã chết, thì không ai trong loài người có thể làm cho 

sống lại được. Điều này chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới làm cho sống, dù phục hồi 

sự sống thể lý hay ban cho sự sống đời đời. Ngôn sứ Ê-li-a đã dùng quyền năng của Chúa 

ban mà cho con trai bà góa thành Xa-rép-ta sống lại, hay như chính Chúa Giê-su đã truyền 

lệnh cho người con trai bà góa thành Na-im chỗi dậy. Tất cả đều chứng minh một điều, chỉ 

có Thiên Chúa mới là chủ của sự sống. 

Sự sống thể lý là sự sống lệ thuộc, chứ không tự thân, nên nó phải nạp thức ăn và các 

chất dinh dưỡng để tồn tại, và đến một lúc nó không thể thâu nạp được nữa, nó sẽ chết. Sự 

sống thể lý này lệ thuộc vào không gian và thời gian, nên nó có thể mất đi bất cứ lúc nào, 

khi một trong các cơ quan trên thân thể bị tổn thương không thể hoạt động được nữa. Khác 

với sự sống siêu nhiên đến từ nơi Thiên Chúa, là sự sống của Chúa Ba Ngôi. Sự sống siêu 

nhiên là tự thân chứ không lệ thuộc, nên không phụ thuộc thời gian hay không gian và 

không thể mất đi. Con trai bà góa thành Xa-rép-ta hay con trai bà góa thành Na-im được 

phục hồi sự sống, nhưng cũng là sự sống tự nhiên, nên một mai mấy chục năm họ lại già đi 

và chết. Khác với Chúa Giê-su Phục Sinh là làm cho thân xác được sống đời đời. 

Trong đời sống thiêng liêng, hình ảnh người thanh niên con bà góa thành Na-im là 

tình trạng của những ai đã bị chôn vùi trong dục vọng và đã chết trong tội lỗi, cho tới khi 

Chúa Giê-su đụng đến “quan tài tâm hồn" và phục hồi lại tình trạng ân sủng, giúp họ bước 

từ cõi chết sang cõi sống. Chính với tư cách là “Chúa” có quyền trên sự sống và sự chết 

mà Chúa Giê-su hành động. Lời nói của Người tái lập liên hệ giữa chàng thanh niên với 

đám người chung quanh, đã bị cắt đứt do cái chết: anh bắt đầu nói. Cần ghi nhận rằng việc 



anh được trả lại cho mẹ anh ta nhắc ta nhớ chính vì cảm thương bà mà Chúa Giê-su đã làm 

như thế. 

 

2. “Lòng Thương Xót” của Thiên Chúa. 

Hình ảnh bà goá thành Na-im, đứa con trai duy nhất là niềm hy vọng duy nhất của bà, 

là sự sống và tương lai của bà. Thật vậy, một người đàn bà đã chết chồng và chỉ có một 

đứa con trai duy nhất, bao tình yêu còn lại bà dành duy nhất cho nó, bao hy vọng bà đặt 

nơi nó, vì nó là sự sống và tương lai tuổi già bà trông cậy vào nó. Đùng một cái, người con 

trai duy nhất chết, bà mất hết tất cả: Tình yêu, sự sống, hy vọng, tương lai… Tình trạng 

của bà bây giờ là tuyệt vọng của mọi tuyệt vọng. Và Chúa đã đến trong sự tuyệt vọng tận 

cùng ấy, Chúa không đợi bà phải cầu xin, nhưng tiếng khóc và nỗi đau tận cùng ấy là lời 

cầu xin thẳm sâu nhất đụng chạm vào “Lòng Thương Xót” của Chúa. Chúa chạnh lòng 

thương bảo bà đừng khóc nữa, rồi phục sinh người con và trao lại cho bà. 

Lắm khi trong cuộc đời mỗi chúng ta, cũng cảm thấy mất hết tất cả: Tình yêu bị phản 

bội, sống cũng như chết, không còn gì để hy vọng, tương lai mù mịt và tuyệt vọng chán 

chường buông xuôi. Xin hãy nhớ rằng, trong khi ta tuyệt vọng nhất, Chúa vẫn đang ở đó. 

Liệu chúng ta còn nhớ đến Chúa không? Chúng ta có buông xuôi? Hay là cứ tự sức mình 

một cách vô vọng? Cũng không ít lần tưởng chừng như Chúa vắng mặt trước đau khổ của 

chúng ta, chúng ta vẫn tín thác vào chương trình của Chúa như ông Gióp, hay là trách 

móc, chán chường thất vọng và tuyệt vọng? 

Trong huyền nhiệm đau khổ, có khi Chúa xuất hiện giải cứu như trường hợp của bà 

góa thành Na-im được Chúa cho đứa con duy nhất sống lại, nhưng cũng có lúc Thiên Chúa 

dường như im lặng trước nỗi đau như trường hợp Mẹ Maria ôm thân xác Người Con Duy 

Nhất đã chết và mai táng vào mộ. Nhưng trong tất cả, Thiên Chúa có lý do trong chương 

trình của Người mà mãi mãi vẫn là một huyền nhiệm trước mọi suy tưởng của con người 

đôi lúc xem ra thật bất công. 

Tận cùng của nỗi đau kiếp người chính là cái chết, là tuyệt vọng ghê gớm nhất của 

những kẻ chỉ bám víu vào sự sống mau qua này, mà không thể làm gì để giữ lại được nó. 

Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống và sự chết của con người. 

 

Lạy Chúa Giê-su, lắm lúc chúng con cảm thấy như mất tất cả, mất cả điều chúng con 

yêu quý nhất vì như chẳng còn gì để hi vọng, tình yêu, sự sống, tương lai… đã bị đem đi 

chôn. Xin Chúa đừng bỏ rơi, nhưng đến trong sự tận cùng tuyệt vọng của chúng con mà 

phục hồi tâm hồn chúng con, ban lại cho chúng con niềm vui và hi vọng. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

  

I. BÀI TIN MỪNG: Lc 7,31-35. 

"Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi 

ngoài chợ gọi nhau mà nói: 

"Tụi tôi thổi sáo cho các anh, 

mà các anh không nhảy múa; 

tụi tôi hát bài đưa đám, 

mà các anh không khóc than. 

"Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông 

bảo: "Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: 



"Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng Đức Khôn Ngoan 

đã được tất cả con cái mình biện minh cho." 

  

II. SUY NIỆM 

Thói thường, con người ta dễ lấy mình làm trung tâm và muốn áp đặt tư tưởng và 

hành động của mình lên người khác. Vì thế mà qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su 

dạy chúng ta phải tránh hai điều: 

  

1. Áp đặt người khác phải theo tư tưởng của mình. 

Giống như bọn trẻ con thổi sáo giả bộ đám cưới đòi người khác hát, ca bài đưa đám 

giả bộ buồn bắt người khác khóc theo… với một hoàn cảnh không thực tế. Trong ý thức hệ 

của người Do-thái, họ vẽ ra trong tư tưởng của mình một lối sống kiểu Pharisiêu giả hình 

và đòi dân theo, họ quan niệm một thời kỳ cứu độ và một Đấng Mesia giàu sang chứ 

không khắc khổ kiểu Gio-an Tẩy giả và làm bạn với bậc đế vương, chứ không phải hoà 

đồng chung bàn với người hèn kém. Từ đó họ không nhận ra được Đức Giê-su là Đấng 

Cứu Thế. Với ý thức hệ như thế, họ không những bị trói buộc trong tư tưởng thiển cận của 

họ, không nhận ra được dấu chỉ của thời đại, mà còn bắt người khác phải suy nghĩ và hành 

động như họ, kể cả Chúa Giê-su. 

Còn chúng ta? Chúng ta có đưa ra những hình mẫu và lối sống để bắt người khác 

phải theo mình, thay vì mình phải biết thay đổi? Chúng ta thuận theo ý Chúa hay bắt Chúa 

phải theo ý mình? 

  

 2. “Không ưa thì đổ cho dưa thối…” 

Có câu chuyện kể rằng: ngày nào bà vợ cũng chỉ cho chồng xem tường và cửa sổ của 

nhà hàng xóm quá bẩn và chê bai người nhà hàng xóm lười biếng, thế rồi một hôm, ông 

chồng phát hiện ra cánh cửa kiếng nhìn ra nhà hàng xóm của mình bám đầy bụi bẩn, ông 

vội lau sạch và nhìn ra thì thấy nhà hàng xóm sạch sẽ không như bấy lâu nay vợ ông nghĩ. 

Với một người luôn nghĩ xấu thì nhìn đâu cũng thấy rác, suy bụng ta ra bụng người, 

mình có ý nghĩ xấu nên cứ tưởng người ta cũng xấu như mình. 

Khi trong mình tư tưởng ghanh ghét và thành kiến, thì dù đối tượng có tốt thế nào đi 

nữa, dưới con mắt Biệt phái cũng xấu và tìm mọi lý lẽ để chê bai kết án: 

Ông Gio-an ăn chay khắc khổ thì bảo là lập dị và bị ma ám. 

Chúa Giê-su hoà đồng ăn uống thì cho là mê ăn và bợm nhậu. 

Còn chúng ta? Một linh mục hay vị nào đó đạo đức thì dễ bị coi là thiếu quan tâm và 

xây dựng giáo xứ, ngược lại, một vị hoà đồng với mọi người thì dễ bị đánh giá là thiếu tư 

cách… “Không ưa thì đổ cho dưa thối”, "miệng lưỡi không xương lắm đường lắt lẻo"... 

kiêng khem thì bị coi là đạo đức giả, hoà đồng thì kết án là thiếu đứng đắn… 

Thật vậy, khi chúng ta thiếu thiện cảm và cố chấp, thì mọi cái nhìn của chúng ta sẽ dễ 

bề xuyên tạc, gièm pha và kết án… 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con biết dẹp bỏ ý riêng mình, để ý Chúa 

được thể hiện. Xin cũng cho chúng con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt yêu thương của 

Chúa, để mọi điều xảy ra đều có ý nghĩa tích cực, mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng 

con. Amen 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 



  

I. ĐỌC TIN MỪNG:  Lc 7,36-50 

 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." 

  

II. SUY NIỆM 

Ngày kia, tôi đến thăm một gia đình quen biết ở quận 2, 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 mút 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 ân nhân của một nhà dòng, 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: 

 

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. 

  

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. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 8,1-3 

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 

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 bốn 

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 Mẹ Maria. 

  

Hôm nay, chúng ta được nghe Tin Mừng 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. 

 

Tóm lại, 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 tôn trọng phẩm giá người nữ, 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 BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 8,4-15 

Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. 

Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 

"Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt 

rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi 

mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó 

chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói 

xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe." 

Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.Người đáp: "Anh em thì được ơn 

hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để 

chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. 

"Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là 

những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu 

độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không 

có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những 

kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc 

cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là 

những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà 

sinh hoa kết quả. 

 



II. SUY NIỆM 

Dụ ngôn “người gieo giống” trong bài Tin Mừng hôm nay là một trong số ít trường 

hợp khi kể dụ ngôn thì Chúa Giê-su cũng chú giải luôn sứ điệp Người muốn rao giảng. 

Có thể nói được rằng, Chúa Giê-su đã giảng hết rồi và mọi người nghe xong cũng đã 

hiểu chi tiết về từng loại thửa đất đón nhận hạt giống ví như từng trường hợp tâm hồn đón 

nhận Tin Mừng. Tuy nhiên, dụ ngôn về người gieo giống hôm nay cần được chúng ta dành 

nhiều thời gian trong ngày sống để suy niệm nhiều hơn, để lĩnh hội các ý nghĩa mà chính 

Chúa đã giải nghĩa cho các môn đệ; chúng ta cũng cần đào sâu ý nghĩa sứ điệp Tin Mừng 

để ý thức hơn về chính mình đã đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. 

Dụ ngôn về “người gieo giống” nói lên tầm quan trọng của thái độ đón nhận và thực 

hành Lời Thiên Chúa. Chúa Giê-su dùng mọi tình huống để thức tỉnh chúng ta lắng nghe 

và sống lời Người.  

 

1. Hạt giống và người gieo giống. 

Hạt giống là Lời Chúa và là chính Chúa Giê-su Ki-tô. Người đi gieo chính là Thiên 

Chúa hiện thân trong Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã gieo trong yêu thương. Yêu thương 

đến độ chính Người lại trở nên một hạt giống, chịu vùi chôn, chịu mục nát để biến cải 

những mảnh ruộng gai góc, sỏi đá thành màu mỡ phì nhiêu, mong một mùa gặt đầy những 

bông lúa chín vàng trĩu nặng. 

Thiên Chúa đã luôn luôn gieo vãi lời Người khắp nơi, với mọi hạng người, với mọi 

hoàn cảnh. Người gieo vừa hào phóng vừa kiên trì, vừa hy vọng vừa yêu thương. Thiên 

Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta thấy lòng quảng đại và hy vọng của Người đối với chúng 

ta. Người không tính toán hơn thiệt khi ban phát. Người không ngần ngại gieo hạt giống 

“Lời Chúa” và “Ân Sủng” vào tâm hồn mỗi người. Người gieo không loại trừ. Những 

mảnh đất phì nhiêu màu mỡ nhận được hạt giống đã đành, cả đến những mảnh đất sỏi đá, 

gai góc cũng được hưởng ơn mưa móc, cả đến lối mòn có bước chân người cũng không bị 

lãng quên. Người gieo không bỏ rơi một mảnh đất nào, một ngõ ngách nào. Người gieo 

muốn cho hạt giống được gieo vãi khắp chốn.  

Thiên Chúa là người đi gieo không biết mệt mỏi. Chúa Giê-su là người đi gieo say 

mê đến quên chính cả bản thân mình. Người muốn cho các môn đệ của Người tiếp tục 

công việc gieo Tin Mừng đi khắp mọi nơi. 

 

2. Những thửa đất khác nhau – thái độ đón nhận. 

Việc giải thích dụ ngôn nhấn mạnh đến tính chất khác biệt của các thửa đất và phẩm 

chất đón nhận hạt giống. Tin vào hiệu quả của Lời Chúa không được làm quên đi trách 

nhiệm của những kẻ nghe lời: Kết quả cụ thể của việc gieo hạt tuỳ thuộc vào thái độ đón 

nhận. 

Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã 

gieo trong lòng người ấy. Đó là thái độ thờ ơ trước Lời Chúa, và vì không quan tâm đến 

Lời Chúa thì quỷ thần sẽ chiếm giữ linh hồn họ. 

Kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó 

không đâm rễ mà là kẻ nhất thời khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã 

ngay... Là hạng người nhiệt tình theo Đức Ki-tô khi mọi sự dễ dàng xuôi chảy, và bỏ 

Người khi khó khăn, thử thách, đau khổ, ngược đãi ập đến.  

Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh 

hoa phú quý bóp nghẹt khiến Lời không sinh hoa kết quả gì... Đây là "người tín hữu không 

đạt đến sự chín muồi của đức tin"... Bởi vì người ấy bị tinh thần của thế gian giữ lại, bị bối 



cảnh vô tín xung quanh bao vây. Chúng ta cảm thấy rõ ràng đối với Chúa Giê-su đức tin là 

một công việc phát triển lâu dài, và phải chiến đấu chống lại mọi thứ trở ngại, chống lại 

những ảnh hưởng của thế gian chiếm quá nhiều chỗ trong đời sống. 

Cuối cùng kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa 

kết quả và làm ra kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục… Sinh hoa kết quả là điều mong ước 

mà Chúa Giê-su muốn chúng ta thực hiện một đời sống tràn đầy, phong phú. Đối với Chúa 

Giê-su, điều kiện chủ yếu để đời sống chúng ta sinh hoa kết quả là Lời Thiên Chúa được 

lắng nghe và hiểu lâu dài.  

 

Như vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su muốn “người gieo giống” hãy 

gieo một cách hào phóng, không sẻn so tính toán và không loại trừ. Hãy biết dùng mọi 

phương tiện có thể, để chuyên chở Tin Mừng, đem Tin Mừng tới mọi lãnh vực của đời 

sống và tới tất cả mọi hạng người không loại trừ một ai. 

- Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta kiên trì gieo hạt Tin Mừng như thánh Phaolô "lúc 

thuận tiện hay không thuận tiện". Hãy cứ gieo dù đá sỏi, chông gai, thất bại, nhọc nhằn. 

Hãy đi gieo yêu thương không chỉ những mảnh đất phì nhiêu mà cả những mảnh đất sỏi đá 

gai góc, vì có tình yêu thương mãnh liệt mới cảm hoá được cỏ gai, làm mềm được đá sỏi 

và biến tất cả thành màu mỡ phì nhiêu. 

- Thiên Chúa mời gọi ta hãy lắng nghe Chúa Giê-su chỉ dạy qua lời Thánh Kinh hằng 

ngày. Hãy tin tưởng và đón nhận Chúa như mảnh đất tốt đón nhận hạt giống tốt. Chúa Giê-

su cũng mời gọi ta tự vấn chính mình: Có bao nhiêu hạt giống “Lời Chúa” đã được gieo 

vào lòng tôi? Số phận của những hạt giống ấy giờ này ra sao? Hạt giống ấy đang nằm ở 

đâu trong cuộc đời của tôi ? Tôi đã đón nhận những hạt giống ấy như thế nào? Tôi đã làm 

gì để hạt giống ấy được phát triển và lớn lên? 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho tâm hồn mọi người chúng con nên thửa đất tốt, biết mở 

rộng lòng mình để đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong chúng con, 

đồng thời làm cho Lời Chúa được lan tỏa đến mọi người nhờ đời sống đạo và những gì 

chúng con có thể làm được vì vinh quang Chúa. Amen 


