
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 20,1-16 

"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm 

việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, 

ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người 

khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn 

nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ 

chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn 

có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không 

làm gì hết? " Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi 

vào vườn nho! " Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả 

công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước 

nhất. "Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người 

một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều 

hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn 

gia chủ: "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng 

với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi 

thiêu đốt." Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công 

với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà 

đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ 

tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, 

mà bạn đâm ra ghen tức? " Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những 

kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. 
  

II.  SUY NIỆM 

“LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA” 

Để hiểu được bài Tin Mừng này trước hết cần phân biệt: Sự CÔNG BÌNH theo cách 

nghĩ của con người và LÒNG TỐT của Thiên Chúa. 

Phải, nếu theo suy nghĩ của chúng ta trong lãnh vực làm kinh tế thì sạt nghiệp vì cách 

trả lương kiểu không giống ai của ông chủ trong dụ ngôn và cũng chẳng còn công nhân 

nào dám bén mảng vào làm cho mình nữa. 

Tuy nhiên, đây là một dụ ngôn (Parable) là một câu chuyện giả tạo có thể xảy ra 

trong thực tế, để chuyển đạt ý niệm về một thực tại cao siêu xuyên qua việc so sánh với 

một thực tại thường nhật. Chúa Giê-su dùng câu chuyện vườn nho để diễn tả về mầu 

nhiệm Nước Thiên Chúa. 

 

Chúng ta là những người thợ vinh dự được Thiên Chúa mời gọi vào vườn nho Giáo 

hội. Có thể trong chúng ta, có những người được may mắn gia nhập vào vườn nho Chúa 

rất sớm, ngay từ khi ban mai của cuộc đời; cũng có những người vì hoàn cảnh hay lý do 

nào đó, họ chỉ được mời gọi vào vườn nho Giáo hội trong thời điểm của ngày tàn. Nhưng 

điều đó không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta đã được Chúa yêu thương mời gọi 

vào vườn nho Giáo hội của Chúa, nên hãy ý thức cố gắng làm việc hết mình và hết tình 

trước tình yêu mời gọi của Người. 

 



Mỗi người chúng ta được kết nạp vào Giáo hội, có người được vinh dự làm con 

Thiên Chúa ngay từ lúc cha mẹ đem đến rửa tội (buổi sáng), có người được tham gia lớp 

dự tòng hoặc trở lại khi xây dựng hôn nhân (giờ thứ 9 - trưa), có người trở lại lúc tuổi già 

bệnh tật (giờ thứ 11 - chập tối), nhưng có người được ơn trở lại lúc hấp hối (giờ phút 

chót)… nhưng phần thưởng chung cho mọi người là cùng một Đức Tin, cùng một Phép 

Rửa, một Thánh Thần, một ơn Cứu Rỗi, một Nước Trời. Người gia nhập đạo tin nhận 

Chúa từ lúc khởi đầu hay giờ lâm chung thì cùng chung một ơn Cứu Độ là Chúa Giê-su 

Ki-tô, cùng chung một Thiên Đàng và cùng chiêm ngưỡng một Thiên Chúa duy nhất. Đó 

là ý nghĩa “một đồng” cho mọi thành phần dân Chúa khi làm con Giáo hội, con dân Nước 

Trời. 

Đã thương xót thì không còn đứng trong ranh giới công bình, người thu thuế, kẻ đàng 

điếm, kẻ sinh trước, người sinh sau, Thiên Chúa đều cho tự do chen nhau hưởng ơn cứu 

độ. Thiên Chúa thì rộng rãi và giàu lòng xót thương như thế, còn chúng ta? 

Thiên Chúa đối xử với chúng ta không theo sự công bình của chúng ta, vì công trạng 

chúng ta chẳng là gì so với những tội lỗi xúc phạm đến sự chí thánh của Thiên Chúa. Trái 

lại, tất cả chúng ta được hưởng ơn cứu chuộc không phải do công trạng chúng ta giữ đạo 

mà là do Lòng Tốt của Người. Đây là cốt lõi của việc “công chính hóa” – con người không 

thể dựa vào điều được cho là công trạng của mình để buộc Thiên Chúa phải thưởng công 

và phân bì với người khác trước mặt Thiên Chúa, nhưng được ơn cứu độ là do bởi Thiên 

Chúa ban – Điều quan trọng là luôn biết chu toàn bổn phận của mình trước mặt Thiên 

Chúa.  

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mọi ân huệ là đến từ lòng yêu 

thương của Chúa chứ không do công trạng của chúng con, để chúng con luôn biết tri ân 

cảm tạ Chúa và không kiêu căng tự phụ hay ganh tỵ với tha nhân. Amen 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 9,30-37 

Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không 

muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay 

người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 

Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức 

Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? " Các ông làm thinh, vì 

khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi 

xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người 

rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các 

ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón 

chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng 

đã sai Thầy." 

 

II. SUY NIỆM 

“AI MUỐN LÀM ĐẦU THÌ PHẢI HẦU THIÊN HẠ” 

Từ ngày theo Chúa Giê-su, các môn đệ luôn mang trong mình tư tưởng quyền lực, 

mong đến ngày Thầy Giê-su lên ngôi để các ông được chia sẻ tước này chức nọ. Vì thế các 



ông tranh luận ai sẽ được Thầy Giê-su cho làm quan to nhất trong Nước Người. Các môn 

đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giê-su sẽ thiết lập không phải 

chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là vương quốc của những tâm hồn đơn sơ, 

khiêm tốn và hi sinh phục vụ. 

 

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

"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp 

đón Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. 

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

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

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

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

ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn… 

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

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

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

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

Khi nói kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải trở nên như trẻ nhỏ nơi nước trần thế, 

không có nghĩa là bây giờ làm Giáo Hoàng rồi sau này trở thành kẻ rốt hết, nhưng Chúa 

nhắm đến một tinh thần khiêm tốn và phục vụ, sự phục vụ đó tuỳ theo bậc sống của chúng 

ta nơi thế gian này. 

 

2. Tinh thần tự hạ 

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi 

người." 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noi gương Chúa Giê-su đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng phục vụ và 

hi sinh vì con người, chúng ta cũng thế, hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị 

em trong phận vụ riêng Chúa ban cho từng người. 

 

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

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

hăng say phục vụ vô vị lợi, để trong mọi sự Chúa được vinh danh. Amen. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 16,1-13 



Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản 

gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta 

đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ 

đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ 

làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày 

thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón 

rước mình về nhà họ! 

"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi 

bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên 

lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn 

bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy 

biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi. 

"Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con 

cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 

"Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng 

khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất 

nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương 

trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì 

ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín 

trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng 

cho anh em? 

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, 

hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên 

Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được." 

 

II. SUY NIỆM. 

“KHÉO QUẢN LÝ” 

Với dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, có thế nói dùng từ “khôn lanh” cho người quản lý 

có lẽ đúng hơn “khôn ngoan”. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không đặt nặng vấn đề từng chi 

tiết của dụ ngôn, mà là dừng lại ở nghĩa chính mà dụ ngôn nhắm tới. 

Thật vậy, câu chuyện cho thấy người quản lý này có vấn đề không minh bạch trong 

công việc của mình, bị ông chủ đòi thanh tra sổ sách và tước quyền quản lý của anh. Cái 

khôn là vì khi anh thấy nguy cơ bị tính sổ và mất chức, thì anh đã biết đặt vấn đề ngay cho 

tương lai của mình. 

Chúa Giê-su không khen việc lỗi đức công bằng này, vì việc làm này là gian lận của 

chủ, đây là cái khôn lỏi. Tuy nhiên, Chúa khen anh vì biết tận dụng tất cả những khả năng 

và điều kiện, địa vị sẵn có, để có lợi cho về sau của mình. Anh khôn khéo vì biết tận dụng 

những ngày cuối cùng còn lại trong nhiệm vụ, để lấy lòng người khác, để tạo một ảnh 

hưởng và chỗ dựa sau này, biết tận dụng thời gian và những điều kiện có sẵn để lo cho số 

phận tương lai của mình. 

Dụ ngôn chỉ dừng lại ở ý nghĩa là, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban và là 

của Chúa, điều quan trọng là chúng ta biết dùng những ơn huệ Chúa ban để giúp đỡ tha 

nhân, và chính điều này sinh lợi cho chúng ta khi chúng ta không còn được quyền quản lý 

thân xác và những ân huệ đó nữa. 

 



Mọi sự trần thế không thể theo chúng ta về đời sau! Chính vì thế, Chúa Giê-su dạy 

chúng ta một điều vô cùng khôn ngoan, là hãy “dùng tiền bạc và những giá trị trần thế để 

mua lấy bạn hữu để sau này họ sẽ đưa chúng ta về nơi an nghỉ đời đời”. 

Kho Tàng Nước Trời của mỗi người chúng ta tuỳ thuộc việc chúng ta sử dụng kho 

tàng trần thế của mỗi người chúng ta như thế nào: Khi chúng ta tiêu xài cho riêng mình thì 

Kho Tàng Nước Trời của chúng ta trống rỗng. Trái lại, khi chúng ta cho đi, cho những 

người bất hạnh, tàn tật, khổ đau là lúc Kho Tàng Nước Trời của chúng ta tăng gấp bội. 

Tất cả mọi người đều là những người thủ quỹ của Thiên Chúa. Mọi khả năng, sức 

khoẻ, thời giờ, địa vị… tất cả đều của Chúa trao ban, chúng ta hãy trở thành các người 

quản lý tốt, để đời sống chúng ta đem lại vinh quang. 

Việc nghĩa mà ta làm sẽ theo ta mãi đến cả khi ta lìa đời. Chúa Giê-su dạy ta biết 

nhanh chóng tính toán cho cuộc sống mai sau của mình, vì mỗi người chúng ta đều chỉ là 

những người quản lý được Thiên Chúa trao cho trông coi chính cuộc đời của mình. Chắc 

chắn chúng ta sẽ không mãi mãi ở thế gian này, mà ai cũng đều có ngày phải trình lại cho 

Chúa tất cả sổ sách cuộc đời, giải trình cho Người tất cả những gì chúng ta đã làm. 

 

Sự khôn ngoan của chúng ta không phải hệ tại ở sự giàu sang thành đạt, mà là biết 

dùng những gì mình có chuẩn bị thật tốt cho ngày cuối cùng của mình, vì dù được lời lãi 

cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng có ích gì.  

Người khôn ngoan là người biết làm giàu ân sủng trước mặt Thiên Chúa và làm giàu 

tình anh em. 

Ngay từ bây giờ, đừng chỉ lo xây cất sắm sửa cho riêng mình, mà còn phải lo sắm sửa 

cho ngôi nhà của mỗi người ở thế giới mai sau. 

Đừng chần chừ đợi đến ngày mai sẽ sắp xếp lại cuộc sống, đừng khất đến hôm sau 

mới yêu thương, mà hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ lúc này, vì có thể ngày mai chúng ta 

sẽ không còn cơ hội nữa. 

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

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

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

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

việc đạo đức rồi dần dần tiền của lấn át dần Thiên Chúa, ngự trị trong tâm hồn chúng ta 

thay cho Thiên Chúa. 

Sứ điệp trung tâm của đoạn Tin Mừng: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ” 

Chỉ có một chủ chứ không có hai chủ. Ai làm đầy tớ cho tiền bạc, người ấy đương nhiên 

không có quyền làm ông chủ; người ấy mang trên mình cái ách nô lệ này. Quả thật, đồng 

tiền đúng ra không có quyền, nó là tên nô lệ bất chính… Sự giàu có không sinh ra với 

chúng ta, không theo chúng ta đến cùng đích của cuộc đời. Chỉ có Đức Ki-tô, ở với chúng 

ta vì Người là sự sống trường tồn, là Người Chủ duy nhất đưa chúng ta đến hạnh phúc 

viên mãn. 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết dùng những của cải đời này sao cho ích lợi 

cho kho tàng mai sau trong nơi vĩnh cửu, để không bị nô lệ cho những của cải thế gian, 

nhưng biết chọn Chúa là chủ đời mình. Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN 

  



I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 8,16-18 

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, 

để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển 

hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy 

hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì 

ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất." 

  

II. SUY NIỆM 

Như hạt giống phải được gieo xuống ruộng đất, lớn lên và sinh hoa trái, nếu không sẽ 

nó trơ trọi hoặc thối nát và mất đi. Cũng thế, hạt giống đức tin, tài năng và cơ hội Chúa 

ban cho mỗi người, cần được gieo vào giữa lòng đời, để lớn lên và sinh hoa trái. Đó là nội 

dung Chúa Giê-su dạy mỗi người qua bài Tin Mừng hôm nay: 

  

Không ai đốt đèn mà lại để dưới đáy thùng... 

Nghĩa là Đức Tin của chúng ta không phải “đạo tại tâm” giấu diếm, mà cần được toả 

sáng, để mọi người nhìn vào đó mà nhận ra Chúa. 

Niềm tin cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể của một người có đức tin. 

Khi làm điều gì, người có đức tin vào Chúa sẽ hành động dưới sự hiện diện của Thiên 

Chúa và lý tưởng đời sau. Còn người không có đức tin thì làm mọi cách kể cả thủ đoạn để 

đạt được điều hiện tại mà thôi. 

 

Không có gì bí ẩn mà không có ngày lộ diện. 

Hiểu cả nghĩa tích cực và tiêu cực: Một người làm điều tốt thì ngay cả lúc này không 

ai biết, nhưng danh thơm tiếng tốt rồi sẽ được mọi người biết đến; ngược lại, kẻ làm điều 

xấu thì rồi cũng sẽ bị phanh phui và tiếng xấu để đời. 

Hơn nữa, trước mặt Thiên Chúa thì mọi sự đều bị tỏ lộ ra. Vì thế, hãy luôn hành động 

dưới con mắt hiện diện của Thiên Chúa. 

 

Ai có sẽ được cho thêm… 

Kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi, 

nghĩa là Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố 

gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.  

Chúa ban cho chúng ta niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên. 

Nếu không, vì không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ 

nguội lạnh và mất đi… 

  

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, 

xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển 

nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa 

ân thưởng phúc trường sinh. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN  

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 8,19-21 

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân 

chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang 



đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai 

nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." 

  

II. SUY NIỆM 

Có người khi đọc đoạn Tin Mừng này sẽ nghĩ rằng, Chúa Giê-su xem nhẹ sự hiện 

diện của Mẹ Người chăng? Không phải thế, Người còn đề cao Mẹ Maria nữa là khác, vì 

trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì có ai bằng Mẹ được, bởi: “Đức Ma-ri-a 

thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. 

Chúa Giê-su coi việc những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trở nên như 

ngang hàng với Mẹ và anh em Người, như thế thật phúc cho ai sống và thực hành Lời 

Chúa. 

Thật vậy, chúng ta trở thành mẹ Chúa - bởi vì đã gián tiếp sinh ra Đức Ki-tô nơi anh 

em, như thánh Phaolô đã chia sẻ cảm nghiệm của mình: "Trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin 

Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em" (1Cr 4:15) 

Tuy nhiên, muốn làm Mẹ Đức Ki-tô thì điều kiện đầu tiên là phải cưu mang Chúa 

trong tâm mình: 

 

1. Cưu mang Lời Chúa. 

Đức Maria chính là hình ảnh của Hội thánh, cách riêng các Ki-tô hữu, luôn làm cho 

Thiên Chúa được sinh ra nơi các tâm hồn, sinh ra cho thế giới mọi nơi và mọi thời, nghĩa 

là làm cho Thiên Chúa được muôn người nhận biết. Vấn đề này thánh Phaolô trong thư 

gởi giáo đoàn Galát đã viết: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi đã 

quặn đau sinh ra một lần nữa” (Gl 4, 19). Đức Maria đã sinh ra cho nhân loại chính Đấng 

Cứu Độ, Mẹ lại cùng với Đức Giê-su “quặn đau” sinh ra các Ki-tô hữu dưới chân thập giá 

và cả cuộc đời xin vâng của Mẹ đã làm cho Nước Chúa được hiển trị trên thế giới và cách 

riêng trong tâm hồn mọi người. Đức Maria là Mẹ của Hội thánh theo nghĩa thiêng liêng, vì 

Người đã cộng tác với Chúa Giê-su, mà sinh hạ những người con trong đức tin cho Hội 

thánh. Nếu thiên chức làm mẹ cốt ở việc làm phát sinh những mầm sống mới, thì Đức 

Maria là Mẹ các tín hữu vì cùng với Chúa Giê-su đem lại sự sống ân sủng cho họ. Đức 

Maria là Mẹ của Hội thánh vì Người đã sinh ra Chúa Giê-su là Đầu Hội thánh, và vẫn tiếp 

tục sinh các phần thân thể của Chúa Giê-su trong ân sủng đức ái và đức tin. Hay nói cách 

khác, Đức Maria vẫn tiếp tục làm cho Chúa Giê-su được sinh ra cho Hội thánh và trong 

các tâm hồn. 

Thật thế, muốn cưu mang Chúa trong tâm mình thì phải cảm nghiệm sự hiện diện của 

Chúa sống động thực sự bẳng tâm của mình, chứ không phải bằng lý thuyết suông. Năng 

suy niệm Lời Chúa cho đến khi cảm nhận như Chúa động đậy trong tâm mình, thì khi đó 

thực sự Chúa đã ở trong chúng ta và đang lớn lên. Khi có Chúa trong mình, thì chúng ta sẽ 

sống và hành động như Chúa Giê-su và luôn làm đẹp ý Cha trên trời. 

 

2. Đem Chúa đến cho tha nhân. 

Chức năng làm mẹ nơi Mẹ Maria là, khi vừa được cưu mang Chúa, Mẹ đã lên đường 

đem Chúa đến cho Bà Elizabeth và Gio-an Tẩy giả đã nhảy lên vui mừng trong lòng bà 

Elizabeth vì được gặp Chúa nơi Mẹ. 

Tình thương bao la và cao thượng vốn được xây dựng trên hy sinh và dâng hiến. Nơi 

đó, không chờ đợi để nhận lãnh hay để được phục vụ, mà là luôn tìm cách trao ban, chia sẻ 

và hiến tặng. Đức Maria đã thực hiện trọn vẹn tinh thần đức ái khi hạ mình làm người tôi 

tớ phục vụ. 



Dù được diễm phúc hơn mọi người phụ nữ vì đã cưu mang Con Thiên Chúa, cưu 

mang Đấng Cứu Thế mà cả dân Israel và muôn dân trông đợi, nhưng Đức Maria đã không 

tự coi mình cao trọng trong phẩm vị “Hoàng Thái Hậu” mà hạ mình để phục vụ, mà người 

đầu tiên được diễm phúc Mẹ Thiên Chúa đến phục vụ là bà Elisabeth. Nếu Đức Giê-su là 

Chúa và là Thầy mà đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ, thì trươc đó chính Mẹ Người 

là Mẹ Thiên Chúa đã hạ mình phục vụ một thụ tạo, và với một công việc rất thấp hèn suốt 

một thời gian ba tháng theo lời kể của Luca (x. Lc 1, 56). 

 

Chúng ta cũng vậy, sau khi nhận ra Chúa - cảm nghiệm Chúa – cưu mang Chúa trong 

lòng, chúng ta mang Chúa đến cho anh chị em khác bằng những chia sẻ đơn sơ, phát xuất 

từ cảm nghiệm trong tâm hồn. Nhờ đó, họ cũng có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong 

cuộc đời mình. 

 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa coi những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa như là bạn 

hữu, là anh em và là mẹ của Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón 

nhận Lời Chúa, làm cho Lời Chúa được lớn lên và lan tỏa đến mọi người. Amen. 

  

 

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 9,1-6 

 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để 

trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và 

chữa lành bệnh nhân. Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao 

bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó 

và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em 

hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin 

Mừng và chữa bệnh khắp nơi. 

  

II. SUY NIỆM 

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

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

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

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

của bài Tin Mừng hôm nay qua chân dung của một vị Tông Đồ khi được Chúa Giê-su sai 

đi rao giảng Tin Mừng. 

  

1. Sứ vụ và năng quyền Chúa ban cho người rao giảng 

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

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

ngay trên trần gian này. 

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

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

làm chứng về Chúa cho họ. 

Cùng với việc rao giảng, các Tông Đồ nhận được năng quyền chữa lành để vừa củng 

cố niềm tin, vừa đẩy lui quyền lực của sự dữ và ma quỷ. 



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

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

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

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

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

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

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

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

  

2. Tinh thần siêu thoát của người rao giảng 

"Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng 

đừng có hai áo”. 

 Chúa Giê-su không bảo vô sản, không chủ trương tìm sự thiếu thốn vật chất, nhưng 

có một giá trị nội tâm, nó giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc với của cải trần thế, và 

mở rộng lòng mình ra trước sự giàu có tinh thần. Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh rằng, 

đừng để cho vật chất, danh vọng, tình cảm làm chủ và chi phối mình.  

Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi dựa vào tiền bạc, dựa 

vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới 

đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên mình hoàn toàn mới chu toàn 

được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dẫy những thứ cồng kềnh vướng bận thì 

khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ, bon chen và ham mê công việc lấn át hết thời giờ 

cho Chúa. 

Hơn nữa, loan Tin Mừng cốt yếu là làm chứng cho Chúa Giê-su, mà Chúa Giê-su đó 

đã sinh ra trong khó nghèo, sống kiếp nghèo và chết trong sự trần trụi trên Thập Giá. Vì 

thế, nếu đời sống của người rao giảng không thể hiện được tinh thần nghèo sẽ tự nó trở 

nên phản chứng. 

  

Lạy Chúa Giê-su, như xưa Chúa sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng, xin cho 

mọi người chúng con hôm nay cũng biết sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống 

thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được 

lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế. Amen 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 9,7-9 

Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, 

có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện 

đấy! " Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại." Còn vua Hê-rô-đê thì 

nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những 

chuyện như thế? " Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su. 

  

II. SUY NIỆM 

Vua Hêrôđê vì một chút sỉ diện và ham mê nhục dục đã ra tay giết hại thánh Gio-an 

Tẩy Giả. Bây giờ khi nghe dân chúng đồn đoán Gio-an đã sống lại nơi Đức Giê-su thì ông 

đã phân vân lo lắng vì hành động của mình. Mới hay, đôi khi có những kẻ tìm kiếm Chúa 



không phải vì mến Người hay để xin theo Người, mà là vì sự phân vân lo lắng và lương 

tâm cắn rứt vì đã hành động tội lỗi: 

  

1.  Tìm gặp Chúa vì phân vân. 

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 Gio-an Tẩy giả (kêu gọi sám 

hối), là một ngôn sứ nào đó (đời sống chứng nhân và rao giảng). 

Khi nghe những lời đồn đại về Chúa Giê-su, quận vương Hêrôđê đã phân vân và tìm 

cách gặp Người. Có thể cuộc gặp này để kiểm chứng thực hư, nhưng tiếc là ông ta không 

có cơ hội gặp, mà đến ngày Chúa bị kết án thì ông mới được Philatô giải đến cho gặp. 

Còn chúng ta? Có bao giờ chúng ta dành ra những phút hồi tâm suy nghĩ về Thiên 

Chúa hiện hữu và tác động trên đời ta, qua những dấu chỉ cuộc sống, qua những gương 

chứng nhân, qua Phụng vụ Bí tích, qua đời sống đạo… để rồi chúng tìm đến gặp Chúa và 

tạ ơn Người không? 

  

2. Tìm gặp nhau vì lương tâm cắn rứt. 

Dân gian có câu: 

“Hổ giết người hổ lăn ra ngủ, 

người giết người thức đủ năm canh” 

Thái độ thứ hai của Hêrôđê là hoang mang vì đã đổ máu người vô tội. Chính vì một 

chút sỉ diện và ham mê nhục dục mà ông đã ra tay giết hại thánh Gio-an Tẩy giả. Bây giờ 

khi nghe dân chúng đồn đoán Gio-an đã sống lại nơi Đức Giê-su thì ông hoang mang 

muốn gặp… 

Sự xuất hiện của Chúa đã làm phơi bày ra những tội ác của kẻ ác, và đặt mọi người 

vào thế đối diện với chính mình và phải tự vấn lương tâm. 

Điều này cho thấy, khi chúng ta hành động tội lỗi, thì lương tâm sẽ cắn rứt và làm 

cho chúng ta mất bình an (trừ khi lương tâm đã ra chai đá). Để tìm lại được sự bình an, 

chúng ta hãy mau tìm đến gặp Chúa nơi Bí tích Giải tội, để được Chúa tha thứ và giúp 

chúng ta hoà giải với Chúa và tha nhân. 

  

Lạy Chúa Giê-su, Tin Mừng hôm nay lại một lần nữa Chúa chất vấn từng người 

chúng con về niềm tin vào Ngài là ai?  Xin cho chúng con dám đối diện với chính mình 

xem chúng con có còn tuyên xưng Chúa là Chúa trong cuộc đời chúng con nữa không? 

Hay là chỉ tìm đến với Chúa vì những lời đồn đoán và vì phân vân lo lắng những hành 

động tội lỗi chúng con bị phơi bày… Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 9,18-22 

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." 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay nói đến lời tuyên xưng đức tin căn bản của thánh Phêrô và 

cũng là lời tuyên xưng của Hội thánh Chúa Ki-tô qua mọi thời đại cho đến muôn đời. Lời 

tuyên xưng “THẦY LÀ ĐỨC KI-TÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG” được cả ba 

Tin Mừng Nhất Lãm tường thuật (Mt 16,13-21 // Mc 8,27-31 // Lc 9,18-22) và đoạn Tin 

Mừng này cũng được kể là đọc nhiều nhất trong một năm Phụng Vụ (ít nhất là 6 lần). Điều 

đó cho thấy tầm quan trọng của Lời Tuyên Xưng Đức Tin phải được mọi Ki-tô hữu ý thức 

và sống đức tin ấy: 

  

1. Khuôn mặt của Chúa Giê-su diễn tả mọi nét mặt của nhân loại. 

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: “Đức Giê-su, Con Thiên Chúa”. 

Danh hiệu Con Thiên Chúa bao gồm trọn vẹn mọi hình ảnh trên, trong một Đức Giê-su 

Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh. 

 

2. Còn anh em gọi Thầy là ai? 

“Thầy là Đấng Ki-tô”. 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. 

Nếu coi Chúa là bạn, thì hãy mời Chúa vào chơi nhà tâm hồn mình, hàn huyên tâm sự 

qua lời cầu nguyện. 

Nếu coi Chúa là “Anh Hai” thì đừng làm “Anh Hai” buồn và biết lắng nghe  “Lời 

Anh Hai” dặn. 

Nếu coi Chúa là “người yêu”, thì hãy năng đến bên Thánh Thể mà tâm sự với “người 

yêu Giê-su”, hãy cùng san sẻ vui buồn với Người. 

Nếu coi Chúa là Cha, là Mẹ, là Chị, là… thì cũng hãy sống với Người như tâm tình 

con thảo, như người em ngoan ngoãn… 

Đặc biệt, hãy cố gắng nên giống Chúa, là Giê-su thứ hai, giống Giê-su hi sinh, bác ái 

và yêu thương. 

  



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 BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 9,44b-45 

 "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp 

vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, 

đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời 

ấy. 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng chỉ có hai câu, nhưng mang một sứ điệp rõ ràng của Chúa Giê-su bảo 

các môn đệ “Hãy lắng tai mà nghe cho kỹ: CON NGƯỜI SẮP BỊ NỘP”. Nhưng các ông 

không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý 

nghĩa, nhưng các ông sợ không hỏi lại Người về lời ấy. 

  

1. Không hiểu được. 

Các môn đệ đang say sưa và hãnh diện về Lời Rao Giảng và Quyền Năng của Thầy 

mình, thì đột ngột Chúa Giê-su tiên báo về cuộc thương khó sẽ xảy đến cho Người làm các 

ông ngỡ ngàng và không thể hiểu được. 

Tại sao Thầy uy quyền, làm được những phép lạ lớn lao như thế thì ai có thể bắt 

được? 

Tại sao Thầy chỉ làm những việc thiện và cứu mọi người lại bị nộp? 

Nếu Thầy bị bắt thì sứ mạng Đấng Cứu Thế ở đâu? 

Bởi vì từ lúc chọn theo Chúa Giê-su cho đến lúc trước Phục Sinh, các môn đệ chỉ 

nhìn Ðức Giê-su với cái nhìn của con người. Họ nghĩ Người mang sứ mệnh chính trị, dùng 

quyền lực giải phóng Israel khỏi ách thống trị của đế quốc Rô-ma, lên ngôi vua Israel. Từ 

đó các môn đệ cũng được chia phần vương giả. 

Chính vì thế mà Chúa Giê-su dần dần dạy các ông hiểu về con đường cứu độ của 

Người là giải phóng toàn nhân loại khỏi ách nô lệ của ma quỷ, khỏi tội lỗi và sự chết. Con 

đường cứu độ này chỉ được thực hiện bằng giá máu. 

Đây cũng là thái độ của nhiều người chúng ta khi đi theo Chúa, chúng ta vẫn thích 

một sự thành công vật chất, ưa thích quyền thế, mong được kính trọng hơn là một sự chấp 

nhận hy sinh vì Chúa để cứu độ các linh hồn. Nên chúng ta dễ oán trách khi gặp thất bại, 

dễ nghi ngờ khi gặp thử thách và dễ thoái lui trước những đau thương. 

  

2. Không dám hỏi. 

Khi Chúa Giê-su tiên báo về cuộc thương khó, các môn đệ không hiểu nổi nhưng lại 

không dám hỏi, vì các ông sợ phải đối diện với sự thật về đau khổ. 

Thật vậy, trong mắt các môn đệ vẫn là một tương lai rạng ngời về quyền lực đang 

rộng mở, một chân trời mới giàu sang đang chào đón khi Thầy lên ngôi hiển trị. Làm sao 

có thế chấp nhận được một kết cục như thế, chẳng lẽ Thầy bị giết là mọi hoài bảo của 

mình tan tành mây khói sao? Điều đó là không thể được. 



Cũng vậy, ngày hôm nay khi chọn theo Chúa, không ít các bạn trẻ mang trong mình 

hoài bảo đổi đời, được chia sẻ chức vị, được kính trọng... Nếu được cảnh tỉnh thì họ không 

dám đối diện với sự thật là phải dấn thân hy sinh và tìm vinh quang cho Chúa chứ không 

phải cho mình. 

Là Ki-tô hữu, chúng ta vẫn thích một sự dễ dãi hơn là những hy sinh sớm tối. Gặp 

khó khăn chúng ta không dám đối diện với sự thật mà tìm cách né tránh; gặp đau khổ thì 

dễ than trách hơn là nhẫn nhục lập công phúc trước mặt Chúa. 

  

Lạy Chúa Giê-su, là những môn đệ được Chúa mời gọi bước theo Ngài, xin chúng con 

không ngại khó ngại khổ và can đảm bước trên con đường Chúa đã đi qua, là hi sinh vác 

thập giá với Chúa để cứu độ các linh hồn. Amen 


