
CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

  

I. BÀI TIN MỪNG Mt 22, 1-14 

  Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như 

chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan 

khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai 

những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ 

bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc 

cưới! "Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì 

đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua 

liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của 

chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại 

không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc 

cưới." Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên 

phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 

"Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc 

y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục 

lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.Nhà vua liền bảo những người phục 

dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc 

lóc nghiến răng!Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít." 

  

II. SUY NIỆM 

“TIỆC CƯỚI THIÊN QUỐC” 

Hôm nay, Chúa Giê-su ví Nước Trời giống như một bữa tiệc. Ban đầu Thiên Chúa đã 

sai các ngôn sứ mời gọi dân Do-thái vào hưởng ơn cứu độ của Đức Ki-tô là đón nhận Tin 

Mừng để được sống đời đời, nhưng họ đã khước từ; rồi đến các Tông Đồ cũng được sai 

trước hết phải rao giảng cho dân Do-thái, nhưng chính họ đã từ chối (họ đã không xứng 

đáng dự tiệc cưới). Cuối cùng, Tin Mừng đã được loan giảng cho bất kỳ ai khắp năm châu 

bốn bể (khắp ngã đường không phân biệt giàu nghèo tàn tật) mời gọi vào Hội thánh của 

Chúa và hưởng Nước Trời.  

  

1. Bối cảnh xây dựng dụ ngôn 

Không ít người thắc mắc rằng: Tại sao khi mời khách đủ hạng người, thậm chí là 

những người nghèo khổ tàn tật què mù vào, rồi lại đòi hỏi phải ăn mặc tử tế, và sau đó lại 

phạt họ? 

Cần hiểu, phong tục Do-thái, khi tổ chức đám cưới, họ sắm hoặc thuê một số y phục 

đám cưới theo số người được mời tham dự (thường thì họ mời không nhiều) về sau được 

thay thế bằng một tấm vải choàng bên ngoài. Những người đến dự tiệc cưới trước khi vào 

bàn tiệc sẽ rửa tay chân rồi khoác áo dự tiệc vào. Vì thế, vào dự tiệc, có đồ dự tiệc cưới để 

sẵn đó mà không chịu mặc vào theo nghi lễ và phong tục cưới thì phải chịu phạt. 

Nghĩa là một khi đã gia nhập vào Hội thánh Chúa, vào đạo của Chúa thì phải tuân 

theo những quy tắc luật lệ sống đạo (luật Thiên Chúa và Hội thánh) và mặc lấy sự thánh 

thiện (mặc y phục cưới), nếu không, sẽ bị loại ra ngoài, và phải chịu án phạt đời đời. 

 Dẫu biết rằng, khác với dân tộc Do-thái tự cho rằng họ là dòng giống đặc tuyển trên 

mọi dân tộc khác, còn Giáo hội Công giáo chúng ta là một sự bình đẳng không phân biệt 



thứ bậc hay giàu nghèo, bởi cùng chung một Ơn Cứu Độ và chung một Nước Thiên Chúa. 

Nhưng, tự bản chất Phép Rửa, ở trong Giáo hội, hay giữ vị trí nào trong Giáo hội (giáo sĩ 

hay giáo dân) không bảo đảm cho chúng ta đạt tới Nước Trời mai sau, mà là phải sống 

những gì mình đã cam kết khi gia nhập Giáo hội, như người dự tiệc cưới phải mang y phục 

lễ cưới vậy. 

 

2. Một vài phân tích dụ ngôn. 

Dụ ngôn nói về một vị vương sai lính đi mời thật nhiều khách cho tiệc cưới con trai 

mình, tuy nhiên những người được mời trước đã từ chối và thậm chí còn ngược đãi những 

sứ giả của vua. Cuối cùng vua đã nổi giận tru diệt bọn sát nhân rồi sai sứ giả ra khắp ngã 

đường gặp bất kỳ ai cũng mời vào dự tiệc. 

Có nhiều cách để người ta từ chối dự tiệc cưới: 

 “Bận đi thăm nông trại”: Một ẩn dụ về vướng bận của cải vật chất. Tin Mừng được 

rao giảng cho chúng ta, Lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với Giáo hội, nhưng chúng ta vì 

vướng bận chuyện đất đai nhà cửa, tài sản bóp nghẹt đức tin. Chọn của cải tiền tài hơn 

chọn Chúa. 

 “Bận đi buôn”: Một ẩn dụ về vướng bận nghề nghiệp. Nghề nghiệp và các phương 

tiện chi phối mọi suy nghĩ của chúng ta, không còn chỗ dành cho Chúa. Nghe theo đòi hỏi 

của Tin Mừng là không gian lận và bon chen, hoặc trở về với Chúa và với Hội thánh sẽ có 

thể làm chúng ta mất đi những cơ hội nghề nghiệp, nên chúng ta đã nhắm mắt đưa chân 

theo nghề hơn theo Chúa. 

Đối chiếu với Lc 14,14-24 thì còn có thêm: “Bận cưới vợ”. Một ẩn dụ về vướng bận 

tình cảm, thú vui xác thịt. Tình cảm, đặc biệt là tình cảm trai gái lấn át hết cả lý trí, tình 

yêu chân thành và luân lý. Buông mình theo xác thịt, yêu vội, sống thử, hoặc sống hôn 

nhân bất hợp pháp… để rồi coi thường luật luân lý. Chọn tình đời hơn tình Chúa. 

  

Ba thái độ của những người được kể trong dụ ngôn cũng là ba thái độ đã và đang xảy 

ra với mọi người chúng ta ngày hôm nay. Không ít người xin kiếu hoặc chần chừ trước lời 

Chúa mời gọi. Kiếu vì ham mê của cải hơn là chọn Chúa; kiếu vì bận rộn công việc không 

còn giờ cho Chúa; kiếu vì tình yêu dành cho thế gian, cho thú vui, cho đam mên nhục dục 

hơn là tình yêu Chúa. Chần chừ là ỷ lại chờ đến giờ chót của cuộc đời rồi mới theo Chúa 

và trở về với Hội thánh, nhưng nào có ai biết trước được đời mình. 

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.  

  

Qua việc ám chỉ dân Do-thái tự phụ là những người biết Thiên Chúa trước, nhưng rồi 

chính họ lại tự đánh mất cơ hội nhận ra Tin Mừng nơi Người. Chúa Giê-su muốn chúng ta 

đừng bao giờ ỷ lại, hay chểnh mảng trong nhiệm vụ, nhưng phải luôn hy sinh cố gắng và 

kiên trì trên bước đường theo Chúa. Ở đời tốt xấu như trở bàn tay. Có khi trước đây người 

ta là người tội lỗi xấu xa, nhưng giờ họ lại ăn năn hối lỗi và có đời sống đạo đức tốt lành. 

Trái lại có những người trước đây là tốt lành thánh thiện, nhưng giờ họ lại bê tha, tội lỗi, 

xấu xa. 

  

Lạy Chúa Giê-su, lắm khi chúng con giữ đạo mà vẫn bon chen và ham mê công việc 

lấn át hết thời giờ cho Chúa. Xin cho chúng con khi nghe Lời Chúa nhắn nhủ qua dụ ngôn 

bài Tin Mừng hôm nay, biết ý thức và sửa mình, để biết ưu tiên cho việc Chúa là trên hết 



mà năng đến với bàn tiệc thánh mỗi ngày, là bảo chứng cho bữa tiệc đời đời trong Nước 

Chúa mai sau. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG Mc 10,17-27 

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và 

hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " 

Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình 

Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ 

làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả 

những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng 

yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà 

cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, 

anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 

 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có 

của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! " Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. 

Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!Con lạc 

đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng 

sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? " Đức Giê-su nhìn thẳng vào 

các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì 

không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." 

Ông Phê-rô lên tiếng thưa với Chúa Giê-su: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con 

đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! " Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ 

nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay 

bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, 

gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 

 

II. SUY NIỆM 

“PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI BIẾT TỪ BỎ” 

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện một chàng trai trẻ đạo đức truyền thống nhưng lại 

hơi tham của. Anh giữ luật lệ đàng hoàng, nhưng lại thiếu đi lòng bác ái để sống trao ban; 

anh muốn được trở nên hoàn thiện, nhưng ước muốn ấy đã bị của cải vật chất ngăn cản. 

 

1. Theo Chúa phải biết từ bỏ và cho đi. 

  Nhìn lại cuộc sống của người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay, xem ra anh ta 

quả là một người đạo hạnh, vì tuân giữ các giới luật của Thiên Chúa từ lúc còn nhỏ. Thái 

độ sống của anh khiến chúng ta phải kính nể, bởi thật là khó để sống được như thế. Do đó, 

ước muốn trở nên hoàn thiện của anh là một điều chính đáng. Tuy nhiên, khát vọng trở 

nên hoàn thiện không chỉ là những điều phải tuân giữ như anh ta nghĩ, mà còn phải thể 

hiện một cách mạnh mẽ hơn và triệt để hơn, đó là dám đánh đổi tất cả để được sự hoàn 

thiện. Chúa Giê-su đã “đánh” vào điểm yếu của người thanh niên, khi Người đưa ra một 

cuộc “trao đổi” cho anh: bán tất cả tài sản để có một kho tàng khác; đổi cả một gia tài cả 

đời dành dụm để được một sự hoàn thiện, và đổi cái có trong tay để lấy cái không thấy 

được. Kết quả, anh ta đã không dám đánh đổi. Anh đành rút lui. Vâng, tiền bạc có thể mua 

được nhiều thứ nhưng không thể mua được sự thánh thiện. 



Phương tiện Chúa Giê-su chỉ cho người thanh niên hôm nay đạt đến mục đích không 

phải là tiền bạc, của cải, cũng không chỉ là tuân giữ cứng nhắc những luật lệ, nhưng phải là 

những việc làm thể hiện tình mến Chúa và yêu người. 

 

Là Ki-tô hữu, chúng ta chỉ chăm chăm giữ những điều luật mà thôi chưa đủ, vì như 

thế chỉ là mang tính hình thức và tiêu cực, và tự bản chất giữ luật như thế chỉ nhằm cho 

xong bổn phận, đôi khi để được khen và chọn luật làm cứu cánh cho đời mình như Biệt 

phái Pharisiêu, cho rằng cứ giữ từng câu chữ lề luật là tự cứu độ mình, tự sức mình… 

Trong khi để đạt tới sự hoàn thiện cần có ơn Chúa, và trên hết cần giữ luật với một lòng 

mến Chúa và thương yêu tha nhân thật lòng thì mới xứng đáng đạt tới sự hoàn thiện. Bởi 

vì nếu chúng ta ăn chay, đi lễ, đọc kinh nhiều… mà chúng ta không quan tâm chia sẻ với 

những anh em bất hạnh, thì mọi sự chỉ là hư không. 

 

Cách riêng đối với những ai sống đời thánh hiến, việc chọn đời tu để nên hoàn thiện, 

đòi hỏi một sự dứt khoát từ bỏ của cải vật chất để được siêu thoát khỏi mọi vướng bận, 

hầu được hoàn toàn cho Chúa qua lời khấn khó nghèo. Đó cũng là điều mà bài Tin Mừng 

hôm nay nhắc nhở mọi anh chị em tu sĩ ý thức mỗi ngày về điều mình đã chọn. 

 

2. Tại sao người giàu có lại khó vào nước Thiên Chúa? 

Nghèo tự nó không phải là một cái tội, nhưng sẽ là cái tội khi chúng ta chọn vật chất 

làm cứu cánh cho cuộc đời, để rồi lao vào “làm mọi cách” (vì nhu cầu hưởng thụ vật chất 

mà ngày nay con người có thể dùng mọi hình thức để kiếm tiền, bất kể việc làm đó đúng 

hay sai, tốt hay xấu, chính đáng hay bất chính) để được giàu sang đời này mà không còn 

đếm xỉa đến sự sống vĩnh cửu, như dụ ngôn hạt giống rơi vào bụi gai đã bị bóp nghẹt 

không thể phát triển được. 

Hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim là một ví dụ cường điệu (lỗ kim là một cái lỗ 

hình tròn vào đền thờ Giêrusalem chỉ vừa cho một người chui vào và những con vật người 

đó cưỡi như lừa, ngựa, lạc đà không thể chui qua được, để tránh phạm sự thánh, mọi người 

đến đó phải xuống ngựa để một mình chui qua), dù sao cũng cho thấy sự khó khăn để đạt 

được nước Thiên Chúa của người ham mê thế sự và bị của cải lấn át cả lý trí và lương tâm, 

khi chiếm đoạt bất chính và thiếu san sẻ cho đồng loại.  

 

3. Phần thưởng cho người dám từ bỏ. 

Khi nói tới hai chữ “từ bỏ” tức là không còn hoặc mất đi một cái gì đó mà trước đây 

mình đã có hay đã sở hữu. Tâm lý con người thường không chịu thua thiệt, luôn luôn đòi 

hỏi sự cân xứng, hoặc là "có qua có lại mới toại lòng nhau". Thánh Phêrô đã hỏi thay cho 

chúng ta: Từ bỏ mọi sự, theo Chúa chúng con sẽ được gì?  

Nhìn chung khi làm bất cứ việc gì có thể là tốt, có thể là xấu thì điều đầu tiên mà ai 

cũng nhắm đến, đó là phải có lợi, có lời. 

Sau khi đưa ra một loạt những việc từ bỏ: cha mẹ, anh em, ruộng vườn, nhà cửa… 

Chúa Giê-su khẳng định sẽ trọng thưởng gấp trăm ngay ở đời này cộng với sự ngược đãi, 

nhất là được sự sống đời đời mai ngày. 

Phần thưởng gấp trăm ở đây không có nghĩa là về số lượng con số. Nhưng phải hiểu 

theo nghĩa là sẽ nhận được những giá trị khác quý giá gấp trăm lần. Phần thưởng sự sống 

đời đời mai sau là phần thưởng vô cùng to lớn, không gì có thể đánh đổi được giá trị của 

sự sống hạnh phúc đời sau. 



Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì việc bỏ cha mẹ, anh chị em, hay con cái, hoặc nhà cửa 

và ruộng đất mà theo Chúa xem ra không bình thường, thậm chí còn mất tính nhân bản, 

hay đi ngược lại với nền giáo dục gia đình nữa. Thực ra, phải hiểu là Chúa Giê-su mời gọi 

chúng ta luôn biết chọn Chúa làm ưu tiên số một, những điều khác là thứ yếu. Những gì ở 

đời này chỉ là tạm bợ, chóng qua, chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu. Chúa Giê-su không muốn 

chúng ta quá bám víu vào vật chất và tiền bạc để rồi khước từ Nước Thiên Chúa. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức rằng, khi chọn bước theo Chúa trong ơn 

gọi làm Ki-tô hữu, chúng con không chỉ lo tuân giữ những điều luật bắt buộc, mà còn biết 

dùng những của cải vật chất Chúa ban mà san sẻ cho nhưng anh chị em thiếu may mắn, 

để chúng con được nên hoàn thiện như lòng Chúa ước mong. Amen 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 17,11-19 

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri 

và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ 

dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! 

" Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được 

sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh 

Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-

ri. Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín 

người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại 

bang này? ". Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa 

anh." 

  

II. SUY NIỆM 

“NIỀM TIN và LÒNG BIẾT ƠN” 

Bài Tin Mừng hôm nay, thoạt nghe, rất nhiều người dễ cho rằng, chín người Do-thái 

vô ơn còn người Samaria lại tỏ ra biết ơn hơn. 

Xin được đưa ra vài gợi ý: 

Trong sách Lv 13,18-23 quy định rằng, để được chứng nhận là hết bệnh, phải đến tư 

tế khám (chúng ta không biết trình độ y khoa của tư tế đến mức nào), và tư tế cô lập con 

bệnh trong bảy ngày để cho chắc ăn rồi khám lại, rồi mới tuyên bố là đã khỏi hay chưa. 

Như thế, nếu đặt vào bối cảnh câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể hiểu 

như sau: Đang khi trên đường đi trình diện tư tế (ĐANG KHI ĐI, chứ không phải SAU 

KHI ĐI), thì mười người phong hủi đã được khỏi bệnh. Người Do-thái thì phải lo thủ tục 

đi trình diện tư tế, chờ khám nghiệm đủ ngày, rồi mới được hoà nhập cộng đồng chiếu 

theo luật, vì lâu này họ phải sống cách ly với xã hội. Còn người Samari là dân ngoại, nên 

không phải lo chuyện trình diện, và khi vừa thấy khỏi bệnh liền vui mừng chạy quay lại để 

cám ơn. 

 

Chúng ta có thể đặt vấn đề:  

- Nếu Chúa Giê-su chữa lành ngay lúc họ xin, mà không bảo đi dọc đường rồi mới 

được khỏi thì có lẽ cả mười người đều đã cám ơn như nhau 



- Tại sao Chúa Giê-su khi đã biết luật Do-thái quy định cho người cùi phải trình diện 

tư tế và có thời gian kiểm nghiệm, Người lại ngạc nhiên vì họ không trở lại tạ ơn Thiên 

Chúa (hơn nữa chín người kia phải về đền thờ để gặp tư tế bằng bộ hành thì rất lâu, vì 

Chúa Giê-su đang ở ranh giới miền Galilê và Samaria, cách xa Giêrusalem)? 

- Chúa Giê-su đâu cần đến lòng biết ơn…? 

 

Chúng ta chỉ tìm được câu trả lời cho những vấn đề trên nơi câu kết của bài Tin 

Mừng khi Chúa nói với người Samari: LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CHỮA CON 

Cả mười người khi chưa được chữa lành mà vẫn vâng lời đi trình diện tư tế thì đã là 

một thái độ của vâng phục và tin tưởng rồi. Vì luật buộc họ xa cách cộng đồng, lại nữa, 

chưa được chữa lành thì đến tư tế để khám làm gì, lại phải mang thêm tội. 

Nhưng cái khác ở đây là, một người vừa được chữa lành, đã vội quay lại tạ ơn Thiên 

Chúa vì không nghi ngờ gì nữa (dù cũng có thể hiểu là người này không bị buộc theo luật 

phải trình diện tư tế, và anh cũng không có chỗ để đi dâng hy lễ tạ ơn). 

Còn chín người kia dù đã được khỏi, nhưng lo đi trình diện và khám nghiệm cho chắc 

ăn (NGHI NGỜ), rồi mới lo sửa soạn lễ vật để dâng lễ. 

Những người kia được lành lo đi lo chuyện gia nhập cộng đồng, nghĩa là lo cho mình 

trước mà quên mất rằng được ơn thì phải biết tạ ơn Chúa. 

 

Như vậy, có thể đi đến một kết luận:  

Chúa Giê-su trách sự kém lòng tin của chín người Do-thái bị phong hủi được Chúa 

chữa lành. 

Chúa Giê-su ca ngợi lòng biết ơn của người Samari. 

Khi hỏi “những người kia đâu?” Một cách nào đó, Chúa Giê-su trách sự câu nệ lề luật 

của Do-thái Giáo, đã đóng khung con người trong một hệ thống lề luật khắt khe, mà làm 

mất đi tình người. 

Chúa trách chín người Do-thái kia lo chuyện gia nhập cộng đồng (cho mình) hơn là tạ 

ơn Chúa. 

 

Bài học: 

Nhờ đức tin mà chúng ta được chữa lành mọi vết thương thiêng liêng trong tâm hồn, 

và cũng nhờ đức tin mà chúng ta có thể vượt thắng những bệnh tật thể xác. Xin Chúa ban 

thêm đức tin cho chúng ta. 

Chúng ta được cứu độ nhờ tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, chứ không phải chúng ta được 

cứu độ nhờ ỷ thế vào sức mình tuân giữ lề luật. Xin cho chúng ta không câu nệ vào lề luật 

mà bỏ quên luật yêu thương… 

- Khi nhận được ơn lành, chúng ta cần biết tạ ơn Chúa, trước khi lo cho những việc ra 

mắt “vinh quy”… ưu tiên việc Chúa trên hết. 

  

Lạy Chúa, "Những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem 

lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời". Vì vậy, xin Chúa cho chúng con luôn biết tạ ơn 

Chúa, đồng thời cũng biết cám ơn nhau. Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 11,29-32 



Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ 

gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông 

Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con 

Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng 

Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa 

bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn 

hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế 

hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây 

thì còn hơn ông Giô-na nữa. 

  

II. SUY NIỆM 

Dấu lạ hay phép lạ chỉ hỗ trợ cho lời rao giảng và góp phần nâng đỡ niềm tin. Bởi vì 

khi đã thấy tỏ tường thì không còn là đức tin nữa, mà là một sự chấp nhận bất đắc dĩ 

không thể chối cãi. Nếu niềm tin chỉ dựa vào phép lạ sẽ rất nông cạn nhất thời và gặp khi 

thử thách sẽ bỏ cuộc. Chúa Giê-su và các tông đồ chỉ làm phép lạ khi cần thiết và hợp ý 

Thiên Chúa, các Ngài luôn từ chối thực hiện phép lạ theo đòi hỏi của con người. Thật vậy, 

Chúa Giê-su từ chối làm phép lạ khi Gioan và Giacôbê xin khiến lửa từ trời xuống thiêu 

hủy Samari, cũng như Người không xuống khỏi thập giá khi bị các quan quân Biệt phái 

thách thức… 

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc Biệt phái Pharisiêu đòi Chúa Giê-su làm một dấu 

lạ, nhưng Chúa Giê-su đã từ chối và lên án sự cứng lòng của họ. Người đã nại đến hai 

chứng cớ Cựu Ước để lên án sự thờ ơ với Lời Chúa và sự cứng lòng của dân Do-thái 

không chịu sám hối ăn năn: 

  

1. Sự thờ ơ trước Lời rao giảng 

Chúa Giê-su gợi lại hình ảnh nữ hoàng phương Nam khi nghe tin về sự khôn ngoan 

mà Thiên Chúa đã ban cho vua Salômon để ngài xử kiện và cai trị dân Do-thái, nữ hoàng 

đã tìm đến để được lắng nghe lời Salômon nói, và bà ca tụng Thiên Chúa đã ban sự khôn 

ngoan cho vua. Ấy thế mà hôm nay chính Đấng là nguồn mạch sự khôn ngoan đã ban ơn 

ấy cho Salômon xưa, nay Người đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt họ, rao 

giảng cho họ Lời Thiên Chúa mà họ vẫn bàng quang phớt lờ. 

Sự thờ ơ này cũng đang là tình trạng nơi không ít người trong chúng ta, hằng ngày 

chúng ta được nghe Lời Chúa qua nhiều phương tiện, nhiều cách thế, và đặc biệt là trong 

thánh lễ và trong những lời rao giảng của các mục tử… Thế nhưng, chúng ta tỏ ra hững hờ 

hoặc không mặn mà gì với Lời Chúa, không có thái độ hâm mộ và yêu mến, thậm chí coi 

những thứ khác hấp dẫn hơn. 

  

2. Không ăn năn hối cải 

Ngày xưa, ngôn sứ Giona được Chúa sai đến thành Ninivê, loan báo thành này sắp bị 

phá huỷ. Dân Ninivê từ vua tới dân (thậm chí cả súc vật) đã ăn chay, mạc vải thô, xức tro 

lên đầu và thống hối ăn năn, cuối cùng được Chúa thứ tha. Ấy thế mà, hôm nay Đấng là 

Thiên Chúa (cao trọng khôn vời so với Giona) đang kêu gọi : “Hãy ăn năn sám hối, vì 

Nước Thiên Chúa đã gần”. Người Do-thái đã không đón nhận, không chịu sám hối và cải 

thiện đời sống mà trở về với Thiên Chúa. 

Đó cũng là thái độ của nhiều người trong chúng ta, vẫn thả mình buông theo tội lỗi và 

làm bao nhiều sai trái trong “bóng tối”. Lời Chúa hôm nay mời gọi những ai đang sống 

trong tội, hãy mau ăn năn thống hối, bỏ đường tội lỗi, tìm về với Thiên Chúa qua Bí tích 



Giao Hoà và đón nhận ơn tha thứ của Chúa, hầu cuộc đời chúng ta được đổi mới và nên 

thánh thiện. 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết tận dụng mọi phương thế có được để tiếp 

xúc với Lời Chúa hằng ngày, hầu được Lời Chúa biến đổi nên xứng đáng là một Ki-tô hữu 

thánh thiện. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG:  Lc 11,37-41. 

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới 

nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay 

trước bữa ăn.  Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên 

ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện 

cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong 

sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch 

cho các người. 

  

II. SUY NIỆM 

Việc rửa tay trước khi ăn là một thói quen tốt giúp an toàn vệ sinh, nó như là một nét 

văn hoá được các giáo viên mầm non tập cho trẻ từ thuở bé. Và ở nhiều nơi trên thế giới, 

việc rửa tay trước khi ăn đã trở thành một tập tục, thậm chí như là một điều buộc phải làm 

để giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên, đối với các Pharisiêu thì nó được giải thích như là một điều 

luật và là một nghi thức tôn giáo để đánh giá con người trong sạch hay dơ bẩn. 

 

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc một ông Pharisiêu ngạc nhiên vì Chúa Giê-su 

không rửa tay trước khi ăn.  Ông Pharisiêu lấy làm lạ không vì việc Chúa Giê-su không 

giữ an toàn vệ sinh ăn uống, mà là cho rằng việc Chúa lỗi luật và vi phạm nghi thức tôn 

giáo truyền thống về việc sạch dơ. Chính vì thế mà Chúa Giê-su không phải lên án việc 

rửa tay cũng như rửa chén đĩa hay những thứ đồ vật khác trước khi ăn, nhưng Người muốn 

nhân cơ hội để dạy cho các ông Pharisiêu một bài học quan trọng hơn – một sự trong sạch 

đích thực là sự trong sạch cho tâm hồn, chứ không phải cái mã bề ngoài. 

 

Vì quá nệ luật nên người Pha-ri-sêu lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú 

trọng đến cái phụ tuỳ bên ngoài mà đánh mất cái chính yếu bên trong là đức công bằng. Lo 

rửa tay rửa chén đĩa cho sạch, mà tâm hồn thì nhơ uế đầy gian tà cướp bóc, an tâm với 

những việc giữ luật bề ngoài mà không màng tới tinh thần bên trong. 

 

Lời Chúa Giê-su nói với người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc 

mọi thời đại. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá, 

chức quyền, sang trọng, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác “đầy những 

chuyện cướp bóc, gian tà”. Bên ngoài đẹp như hàng Nhật, nhưng bên trong thì là linh kiện 

rởm của Tàu Cộng. Nhiều người chúng ta ưa tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình để được 

nổi trội, kể cả việc làm phúc bố thí, nhưng bên trong đầy những mưu mô ngầm ý về danh 

tiếng và danh vọng. 

 



Lạy Chúa Giê-su, theo Lời Chúa dạy, xin giúp chúng con trong khi biết lo làm đẹp bề 

ngoài, thì cũng lo cho linh hồn mình nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Xin cũng cho 

mọi người hôm nay biết tự vấn đời mình, để hoán cải và canh tân, hầu biết suy nghĩ và 

hành động theo ý Chúa. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 11,42-46. 

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc 

hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. 

Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các 

người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta 

chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm 

dấu, người ta giẫm lên mà không hay." 

Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy 

là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà 

thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn 

chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào. 

  

II. SUY NIỆM 

Hôm nay Chúa Giê-su khiển trách nặng lời với những người Pharisiêu và Luật sĩ Do-

thái về bốn điều: Ưa tuỳ bỏ chính, thiếu khiêm tốn, giả hình và ngôn hành bất nhất. 

  

1. Tìm kiếm cái phụ thuộc mà quên điều chính yếu 

Người Pharisiêu coi trọng những cái thứ yếu mà không chú ý đến những điều chính 

yếu, lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái phụ tuỳ bên ngoài mà 

đánh mất cái chính yếu bên trong là đức công bằng. Họ lo nộp thuế thập phân về bạc hà, 

vân hương và đủ mọi thứ rau cỏ, lo đến hình thức lễ nghi, khoe khoang tự đắc, háo danh, 

giả hình, không thành thật, vì không có tinh thần bên trong, không có lòng yêu mến Thiên 

Chúa và sống công bình với tha nhân. 

Đôi khi trong chúng ta cũng vậy, cứ cho là đóng góp đầy đủ cho những công việc 

chung của xứ đạo hay giáo phận… là đã chu toàn việc giữ đạo. Còn công việc mình làm 

thì muốn thế nào cũng được, không quan tâm đến đức công bình. Sống đạo với nghi lễ, 

làm đủ việc đủ giờ mà thôi thì chưa đủ, nhưng phải có tâm tình bên trong, và trong đời 

sống thường ngày, phải tỏ hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và bác ái với mọi người. 

  

2. Thiếu khiêm tốn 

Chúa Giê-su trách người Pharisiêu thích chiếm chỗ nhất nơi công cộng, họ bắt người 

ta bái chào kính trọng họ ngoài đường phố, họ tự tôn, tự đại, tìm giá trị, danh giá bên ngoài 

mà bên trong thì đáng chê trách vì cuộc sống thiếu đạo đức đích thực. 

Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng điều này, vì 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… 



Khi có trách nhiệm lãnh đạo. Chúng ta cần có tinh thần phục vụ hơn háo danh, ý thức 

trách nhiệm của mình hơn đòi hỏi người khác. Ai làm lớn thì phải phục vụ anh em, ai làm 

đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. 

  

3. Thái độ giả hình 

Giống như mồ mả tô vôi, các người Pharisiêu với áo vàng mũ miện đai nịt màu mè, 

nhưng trong tâm hồn đầy những đam mê và suy nghĩ xấu xa. Đó là lối sống đóng kịch và 

khoe khoang khi muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc làm của họ 

để được ca tụng. 

Đó cũng là thái độ của không ít người trong chúng ta, tìm cách che giấu sự thật về 

con người của mình khi không khiêm tốn đón nhận những khuyết điểm của mình, không 

đón nhận sự thật về con người của mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta trong khi lo trang 

điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm hồn những nhân đức thánh 

thiện, lo cải hoá đời sống để được đổi mới trong mọi sự. 

  

4. Ngôn hành bất nhất 

Lời trách mắng dành riêng cho người thông luật là: “Các người chất trên vai kẻ khác 

những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng 

không động vào”. Thật vậy, nhiều tiến sĩ luật Do-thái ưa nói về luật cách tỉ mỉ, nhưng lời 

nói của họ không đi đôi với việc làm, nói một đàng làm một nẻo, lo tô vẽ cho cái bề ngoài 

nhằm che đậy sự xấu xa lợi dụng trong lòng họ. Họ dạy luật thì để cho dân giữ, còn chính 

họ lại không làm gương, họ dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn 

dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc 

phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ. 

Thật ra, điều này không xa lạ gì với chúng ta hôm nay, vẫn còn đó đây những vị này 

vị nó thuyết thì hay nhưng lại tự chuẩn cho mình; dạy dỗ người ta nhưng chính mình lại 

không giữ, thậm chí còn tệ hơn – ngôn hành bất nhất. Lại nữa, chỉ thấy người khác phạm 

luật và trách mắng họ, nhưng thực tế thì “suy bụng ta ra bụng người” – chính mình còn bê 

bối hơn cả những gì mình trách người… Xin Chúa giúp chúng ta, biết dùng chính hành 

động làm cho lời nói có giá trị, nghĩa là khi muốn ai giữ luật, thì mình phải biết làm gương 

trước – ngôn hành như nhất. 

  

Lạy Chúa Giê-su, cách này hay cách khác có thể chúng con đã và đang có thái độ 

bàng quang trước Lời Chúa, tìm cái hào nhoáng bề ngoài để che đậy lòng trí xấu xa, đi 

tìm vinh quang cho mình thay vì để Chúa được vinh danh… Xin cho chúng con hôm nay 

biết tự vấn đời mình, để hoán cải và canh tân, hầu biết suy nghĩ và hành động theo ý 

Chúa. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 11,47-54 

"Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các 

người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm 

của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. 

"Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông 

Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị 



đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu 

ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người 

biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. 

"Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá 

của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn 

cản." 

Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các Kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận 

Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói 

điều gì sai chăng. 

  

II. SUY NIỆM 

Các tiến sĩ luật Do-thái đã tự cho mình đặc quyền để giải thích lề luật. Họ tìm giải 

thích những gì có lợi cho họ và giải thích theo ý họ. Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp tục kể 

những lời lên án của Chúa Giê-su đối với người Pharisiêu giả hình về thái độ vô can đổ lỗi 

cho thế hệ trước và tính đặc quyền giải thích luật của họ. 

  

1. Thái độ vừa chứng thực vừa tán thành. 

Các tiến sĩ luật Do-thái lo xây cất lăng tẩm cho các ngôn sứ, nghĩa là chứng thực rằng 

cha ông họ đã sai khi giết các ngôn sứ. Đồng thời, họ cũng đang tán thành việc bách hại 

của cha ông khi hiện tại họ đang tìm cách bắt bẻ hãm hại chính Chúa Giê-su và các môn 

đệ Người. 

Chúa Giê-su lên án họ, nhắc lại cho họ thấy họ thuộc nòi giống gian ác, giết người 

này lùng bắt người kia, từ máu ông Aben cho đến đổ máu ngôn sứ Giacaria… Và Chúa 

Giê-su cũng tiên báo cho họ biết, họ sẽ bị đòi nợ máu. Điều này đã xảy ra khi đến năm 70 

họ đã bị xoá sổ khỏi bản đồ và tản mác khắp nơi. 

Suy nghĩ về điều này, trong chúng ta cũng không thiếu những lần chê trách những thế 

hệ trước chúng ta thế này thế khác, nhưng nhìn lại, chính chúng ta thậm chí còn tệ hơn tổ 

tiên mình khi kết án làm hại tha nhân, không lắng nghe lời giảng dạy, bỏ Chúa để theo vật 

chất… 

  

2. Ngăn cản sự thật. 

Sự hiểu biết về Luật Chúa, các tiến sĩ luật Do-thái đã cho mình đặc quyền để giải 

thích. Họ tìm giải thích những gì có lợi cho họ và giải thích theo ý họ. Để rồi, chân lý đích 

thực đã không được họ nhận biết, họ còn ngăn cản mọi người tiếp cận về Thiên Chúa. 

“Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ 

vào”.  Có nghĩa là, họ đã bịt tai mình, nhắm mắt làm ngơ trước Lời Chân Lý của Chúa 

Giê-su, trước mầu nhiệm Nước Trời và Ơn Cứu Độ Chúa Giê-su đem đến, và rồi họ cản 

trở công việc của Người và ngăn cản hoặc bách hại những ai theo Người. 

Không ít trong chúng ta cũng thế, đôi khi chúng ta đã không lo luyện tập nhân đức và 

sốt sắng sống đạo lại còn gièm pha những ai sống đạo đức. 

… 

Lạy Chúa Giê-su, không ít lần chúng con cũng tìm giải thích Lời Chúa theo hướng có 

lợi cho mình, thậm chí chúng con đã không lo rao giảng dẫn dắt người khác về với Hội 

thánh lại còn sống phản chứng làm cho lương dân mất thiện cảm về đạo Công giáo. Xin 

cho chúng con biết nhìn nhận mình mà sửa đổi, để nên người chân thật luôn sống theo ý 

Chúa. Amen. 

 



 

THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 12,1-7 

Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức 

Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, 

tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà 

người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa 

ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 

"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết 

thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: 

hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em 

biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà 

không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng 

được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 

  

II. SUY NIỆM 

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

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

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

chủ đời mình thay vì để cho “men Pharisiêu” là những đam mê xấu và lối sống giả hình 

xâm chiếm. 

  

1. Đề phòng men Pharisiêu 

Chúa cảnh giác các môn đệ đừng để bị nhiễm theo thói giả hình của Pharisiêu. 

Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của Pharisiêu, Chúa Giê-su còn có ý ám chỉ 

đến sự mù quáng và những thành kiến của họ, chúng như men – là chất xúc tác làm hư 

hoại những ai để cho mình lây nhiễm thói kiêu căng, ham hố trục lợi cho mình. Chúa Giê-

su mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa các 

phép lạ, vượt lên những bận tâm vật chất để đi vào chiều sâu sứ điệp của Người. Ðiều đó 

cũng có nghĩa là tin vào quyền năng Chúa và hoàn toàn phó thác cho Người.  

Như vậy, Chúa Giê-su dạy các môn đệ và mọi người chúng ta là phải vượt lên trên 

những lo toan vật chất cách thái quá mà lấn át hết cả đời sống tâm linh, như cây non bị bụi 

gai bóp nghẹt. Đồng thời tránh bị lây nhiễm thói đời giả dối và tranh dành ảnh hưởng như 

Pharisiêu mà hại đến tha nhân.  

  

2. Tin vào Chúa quan phòng.  

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: Một con chim sẻ hay 

cả từng sợi tóc trên đầu Chúa cũng thấu biết, huống chi vận mạng 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. 

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 nơi. 

  

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con hôm nay biết dùng “men Tin Mừng” là đời 

sống yêu thương bác ái để làm cho “khối bột” gia đình - cộng đoàn và nhân loại được 

tràn dậy Tình Chúa tình người. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 12,8-12 

"Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con 

Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai 

chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 

"Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh 

Thần, thì sẽ chẳng được tha. 

"Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và 

những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì 

ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."  

 

II. SUY NIỆM 

Hôm nay, Chúa Giê-su tuyên bố cách dứt khoát về sự chọn lựa trong đời sống đức tin 

của mọi người: tuyên xưng danh Chúa hay chối Chúa, đồng thời Người cũng hứa ban sức 

mạnh và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần cho những ai tuyên xưng danh Chúa trước 

trước mặt thiên hạ. 

 

1. Tuyên xưng đức tin trong cuộc sống 

Chúa Giê-su tuyên bố: "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: 

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. 

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, 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. 



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. 

 

2. Ơn soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

Chúa Giê-su khích lệ: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt 

những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm 

sao, và phải nói gì, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh cho anh em biết 

những điều phải nói”. 

Chúa Thánh Thần hướng dẫn con người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật. Qua mọi thời 

và mọi nơi, Chúa Thánh Thần an ủi và nâng đỡ Giáo hội và các Ki-tô hữu can đảm tuyên 

xưng đức tin.  

Thật vậy, trong hành trình sống đạo, chúng ta có Thiên Chúa luôn quan phòng đồng 

hành qua bảy ân sủng của Chúa Thánh Thần, nhất là sự khôn ngoan hiểu biết và mạnh bạo 

để làm chứng cho Chúa. Tình thương Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc con người và bao 

bọc con người, bảo vệ cho con người được an toàn và luôn vui hưởng hạnh phúc. Hãy luôn 

tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Người luôn gìn giữ chở che.  

 

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. 
 


