
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 22,15-21 

Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su 

phải lỡ lời mà mắc bẫy. 

Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức 

Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy 

đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh 

giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? " 

Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi 

những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! " Họ liền đưa cho Người một quan 

tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây? " Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy 

giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." 

  

II. SUY NIỆM 

“CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO” 

Có câu chuyện vui kể rằng, ngày kia một vị mục sư mời Chúa Giê-su đi dự khán trận 

đá banh giữa đội Công Giáo và đội Tin Lành, khi đội Tin Lành ghi bàn thì Chúa Giê-su 

đứng lên vỗ tay, nên vị mục sư nghĩ là Chúa đứng về đội bóng Tin Lành. Nhưng rồi lúc 

đội Công Giáo thắng thì Chúa Giê-su cũng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt… 

Chính trị và tôn giáo biệt lập nhau, không thể dùng tôn giáo để biện minh cho ý đồ 

chính trị. Thiên Chúa không đứng về phe này để sát hại phe kia, và Thiên Chúa không dạy 

con người giết hại lẫn nhau. 

Bài Tin Mừng hôm nay, qua việc các địch thủ của Chúa Giê-su gài bẫy Người về việc 

nộp thuế, Chúa Giê-su dạy mọi người bài học cần phân biệt rõ ràng giữa tôn giáo và chính 

trị, giữa tương quan xã hội và mối liên hệ với Thiên Chúa: “Của Xê-da hãy trả cho Xê-da 

và của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”. 

  

1. Vấn đề chính trị và tôn giáo. 

Thời Chúa Giê-su, người Pha-ri-siêu và phe Hê-rô-đê vốn đối nghịch nhau về chính 

trị, giờ đây lại liên minh với nhau. Người Pha-ri-siêu chống lại sự đô hộ của đế quốc Rô-

ma, trong khi phe Hê-rô-đê lại chấp nhận để hưởng quyền lợi và bổng lộc hoàng đế. Hôm 

nay, họ liên minh với nhau muốn dùng một mũi tên quyết định trúng hai đích, hòng đẩy 

Chúa Giê-su vào thế tiến thoái lưỡng nan, mà câu trả lời không thể nói “có” mà cũng 

không thể nói “không”. Cái bẫy được họ giăng ra cho Chúa Giê-su là: “Có nên nộp thuế 

cho Xê-da không?”. Nếu Chúa Giê-su trả lời “có”, thì người Pha-ri-siêu có lý do để làm 

Người phải mất tín nhiệm trước dân chúng, còn nếu nói “không”, thì phe Hê-rô-đê sẽ có lý 

do để tố cáo Rô-ma đến bắt Người. 

Đối với người Pha-ri-siêu, nộp thuế cho Xê-da, hoàng đế ngoại bang, là chối bỏ 

Thiên Chúa, Đức Chúa độc nhất của Israel. Họ đồng hóa phe quốc gia Do-thái với chính 

nghĩa của Thiên Chúa là để phục vụ Thiên Chúa, và vì thế họ phải đè bẹp các phe phái 

địch thù khác. 

Thế nhưng, hoàng đế Rô-ma không phải là Thiên Chúa, cho dù ông tự xưng mình 

như vậy. Hoàng đế áp đặt quyền bính, bắt dân sử dụng đồng tiền Rô-ma, nhưng không thể 

đòi hỏi lương tâm con người vốn đã thuộc về Thiên Chúa, phải tuân phục ông được. Tuy 



nhiên, hoàng đế Rô-ma cũng không phải là “kẻ thù của Thiên Chúa” như người Pha-ri-siêu 

quan niệm, và để phục vụ Nước Thiên Chúa, thì cũng không cần thiết phải từ chối nộp 

thuế hay tuân phục luật dân sự do hoàng đế ban hành (x. NCGKPV). 

Khi trả lời “của Xê-da hãy trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”, 

Chúa Giê-su phân biệt tôn giáo và chính trị trong một nền văn hóa mà các nhà chính trị 

luôn dùng tôn giáo biện minh cho mình và cũng do đó xem các địch thủ chính trị như là 

địch thủ của Thiên Chúa. Với mưu đồ chính trị, thậm chí người ta còn tìm cách lôi kéo 

Thiên Chúa vào phe mình để tiêu diệt đồng loại. 

  

2. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay. 

Bài Tin Mừng hôm nay đặt trong bối cảnh dân Do-thái đang bị xâu xé về chính trị, 

chia thành nhiều phe phái không đội trời chung, dẫn đến sự kiện Israel sẽ bị xóa sổ sau 

cuộc khởi nghĩa vào năm 70.  

Chúa Giê-su không lên án cũng không biện minh cho chủ nghĩa đế quốc Rô-ma. Phải 

chăng như vậy thì nghĩa là hòa bình và công lý giữa các dân tộc chẳng liên quan gì đến các 

“vấn đề thiêng liêng” và cũng chẳng làm cho Chúa Giê-su bận tâm? 

Dĩ nhiên, đây là những vấn đề quan trọng và lịch sử Thánh Kinh cho thấy Thiên Chúa 

muốn cho mỗi một con người được hưởng tự do, cho các dân tộc có được khả năng phát 

triển nền văn hóa và đời sống quốc gia riêng. Đây là điều biện minh cho việc Ki-tô hữu có 

thể dấn thân làm chính trị hầu xây dựng công lý hòa bình và phát triển con người. 

Chúa Giê-su biết rằng sự giải phóng đích thực con người luôn đi xa hơn các tranh 

chấp và sự đối nghịch giữa các phe phái. Chúa Giê-su kêu gọi các địch thủ của mình đặt 

lại đời sống chính trị vào đúng chỗ của nó, và đừng lẫn lộn đức tin với cuồng tín tôn giáo.  

Phương thế truyền giáo là con đường tình yêu, tự do và đem bình an của Chúa đến 

cho nhân loại, chứ không phải bằng con đường bạo lực bắt cải đạo, hay lấy chính trị làm 

phương thế áp đặt tín ngưỡng. Không như người Hồi Giáo thế kỷ thứ IX – X, đã nhân 

danh tôn giáo để bành trướng, hay gần đây nhất các nhóm Hồi Giáo cực đoan đã núp bóng 

chiêu bài tôn giáo để kích động chiến tranh, nhằm mưu đồ cho chính trị. Đức tin đòi hỏi 

một sự tuân phục toàn diện, nên những ai còn lầm lẫn đức tin với việc đấu tranh chính trị 

thường đi đến chỗ biện minh cho tất cả mọi hành động của đảng phái mình, ngay cả những 

dối trá và tội ác. 

Như vậy, chính trị và tôn giáo biệt lập nhau, không thể dùng tôn giáo để biện minh 

cho ý đồ chính trị. Thiên Chúa không đứng về phe này để sát hại phe kia, và Thiên Chúa 

không dạy con người giết hại lẫn nhau. 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết trả lại cho “thế gian – Xê-da” cái thuộc về 

nó là sự thù hận, ganh ghét, đố kỵ, bạo lực và những đam mê xấu; để rồi chúng con sẽ trả 

lẽ cho Chúa những gì thuộc về Ngài là đức hạnh yêu thương, hầu cuộc sống của mỗi Ki-tô 

hữu chúng con là lời chứng truyền giáo hùng hồn, đem nhiều người trở lại với Chúa. 

Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 10,32-45 

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: 

"Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." 



Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? " Các ông thưa: "Xin cho 

hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, 

khi Thầy được vinh quang." Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh 

có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? " Các ông 

đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép 

rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy 

không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." 

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức 

Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì 

dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng 

giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người 

phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người 

đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm 

giá chuộc muôn người." 

 

II. SUY NIỆM 

“MUỐN LÀM ĐẦU PHẢI HẦU THIÊN HẠ” 

Bài Tin Mừng nằm trong bối cảnh lần thứ ba Chúa Giê-su tiên báo về cuộc thương 

khó và phục sinh của Người. Lời tiên báo được thốt ra khi thầy trò đang tiến lên Giê-ru-sa-

lem và các môn đệ hí hửng mang trong mình mong muốn thầy xưng hùng lập quốc để các 

ông được chia sẻ quyền lực, nên Chúa Giê-su một lần nữa lặp lại cho các môn đệ biết con 

đường Người sẽ đi để hoàn tất chương trình cứu độ, con đường: “qua thập giá đến vinh 

quang”. 

 

1. Con đường qua thập giá tới vinh quang. 

Có thể nói, tội nguyên tổ như một quả bom nguyên tử được làm bằng thuốc nổ kiêu 

ngạo và bất tuân đã rơi xuống cắt đứt con đường nối con người với Thiên Chúa, con 

đường nối dương gian với quê trời, sức công phá của nó đã tạo nên một hố sâu lớn khiến 

cho không ai từ bên nhân loại có thể qua với Thiên Chúa được nữa. Bây giờ, Chúa Giê-su 

đến, Người bắc cây cầu qua cái hố sâu tội lỗi đó là thập giá, được làm bằng chất liệu gỗ 

khiêm nhường và vâng phục. Để từ đây, con người muốn qua gặp gỡ Thiên Chúa, muốn 

vào Nước Trời thì phải đi trên cây cầu thập giá này, bởi: “Không ai đến được với Chúa 

Cha mà không qua Thầy” 

Chúa Giê-su không những đã nói mà còn đi bước trước trong con đường thập giá đó. 

Chúa Giê-su tự vác lấy thánh giá mình để đi trọn con đường cứu độ, nên Chúa cũng muốn 

mọi người vác lấy 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. 

 

2. Muốn làm đầu phải hầu thiên hạ. 

Tin Mừng kể câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp của anh em con nhà ông Giê-bê-đê xúi 

mẹ “đi đêm” với Chúa Giê-su để được quyền cao chức trọng. Thật ra, không phải để nói 

xấu quý ngài mà là nói lên bản tính của con người vốn ham mê quyền lực, nhưng điều 



quan trọng là sự biến đổi thành thánh nhân bằng con đường phục vụ và hiến mạng sống 

mình vì Chúa và tha nhân như thánh Gia-cô-bê và Gio-an. 

Đâu chỉ riêng gì hai vị Gia-cô-bê và Gio-an, mà cả nhóm các tông đồ cũng tỏ ra tức 

tối về chuyện xin xỏ quyền lực này (x. Mt 20,24). Thật vậy, 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, các ông tranh luận ai sẽ được Thầy Giê-su cho 

làm quan to nhất trong Nước Trời. 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. 

  

Một trong những 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, các ngài từng hỏi khéoThầy Giê-su xem ai được làm quan to nhất trong 

Nước Người. Còn “hai vị kia” thì lo lót chạy trước hai cái ghế nhị tam ở bên tả và bên hữu 

Thầy. 

Làm to ai cũng muốn, nhưng lại ngại phải hi sinh. Vì thế, Chúa Giê-su không trả lời 

trực tiếp, nhưng Người đưa ra điều kiện để vào Nước Trời trước đã: "Các người có uống 

nổi chén Thầy sắp uống không?”. Chén Thầy sắp uống chính là con đường thập giá và hi 

sinh để cứu độ. Kế đến Người mới đưa ra điều kiện để trở nên lớn trong Nước Trời chính 

là: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm 

đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Như vậy, chức quyền để phục vụ chứ không phải 

để cai trị. 

Khi nói kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải trở nên như bé 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. 

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 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. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 18,1-8 

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện 

luôn, không được nản chí. Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta 

chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà 

goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét 

cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu 

rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy 

rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." 



Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa 

lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người 

sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng 

minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất 

nữa chăng? " 

 

II. SUY NIỆM 

“KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN” 

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

nguyện đối với người Công giáo, chính là thể hiện niềm tin, phó thác cho sự an bài quan 

phòng của Thiên Chúa. 

Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cầu 

nguyện, đồng thời Người dạy mỗi chúng ta hãy kiên trì và trung thành khi cầu nguyện. 

 

1. Kiên trì cầu nguyện. 

Kiên trì là bí quyết chắc chắn để đạt tới thành công trong mọi lĩnh vực, như người ta 

thường nói: “có chí thì nên” hoặc: “có công mài sắt, có ngày nên kim.” Trong lĩnh vực 

tâm linh cũng thế, nếu chúng ta biết kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được điều chúng 

ta nhẫn nại cầu xin.  

Bài học trong dụ ngôn này không phải dạy chúng ta cứ mãi mãi nài xin ép buộc được 

Chúa cực chẳng đã, đành ban cho chúng ta điều chúng ta muốn. Nhưng nhắm tới một sự 

kiên trì cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện phải cần đến niềm tin và hi vọng, mà niềm tin cần 

đến sự thử thách và niềm hi vọng cần đến sự vững vàng kiên nhẫn. Thiên Chúa là Cha 

hiểu thấu chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta, Người sẵn sàng ban những ân huệ 

cần thiết, nhưng Người cần sự khao khát, phó thác và tâm tình của một người con thân 

thưa với Người.  

Khẩn cầu liên lỉ liên kết con người với Thiên Chúa cách khắng khít hơn, khiến con 

người phải ý thức hơn về tình trạng bất lực của riêng mình, nhận rõ hơn việc phải hiến 

thân trọn vẹn cho Thiên Chúa.  

 

2. Thiên Chúa là Cha tốt lành. 

Chúa Giê-su khẳng định: “…Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những 

kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ 

đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ”. Tuy nhiên, 

chúng ta dễ hiểu sai cốt lõi của lời cầu nguyện và thất vọng vì không thấy Chúa nhận lời. 

Chúng ta thường xin với nhu cầu thể xác, mục tiêu vật chất, của cải phù vân, thậm chí còn 

xin cả những cái gây lầm lạc cho mình nữa. 

Thiên Chúa thoả mãn ta bằng những điều thiện hảo rất cao quý là Người ban Thánh 

Thần cho ta. Khi con người nhận lấy Thánh Thần thì nhận được những sự phong phú rất 

cao quý chứ không phải chỉ những của cải vật chất. Vì vậy, càng cầu xin kiên trì và tín 

thác bao nhiêu, thì càng chất chứa đầy Thánh Thần nơi tâm hồn bấy nhiêu.  

Đức tin cho chúng ta một bảo đảm: Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, nên Người 

chỉ ban những điều tốt lành thật sự mang lại hạnh phúc đích thực. Lắm khi chúng ta xin 

những điều không tốt lành thực sự, những hạnh phúc không vững bền, và lúc đó, Thiên 

Chúa có quyền đáp ứng điều chúng ta xin theo cách Người muốn và theo cách tốt nhất cho 

chúng ta. 



Thiên Chúa ban điều tốt lành hơn chúng ta mong đợi. Giống như trường hợp đứa bé 

đòi uống nước ngọt có ga, nhưng mẹ lại cho uống sữa, vì bà biết sữa sẽ tốt hơn cho sức 

khoẻ, còn nước ngọt dễ làm bé đau bụng, dù sữa không làm cho bé khoái khẩu. Cũng thế, 

Thiên Chúa ban cho ta điều tốt cho ta, dù trước mắt chúng ta cảm thấy không thoả mãn. 

Thiên Chúa có thể không ban trực tiếp điều ta xin, vì có thể làm cho chúng ta ỷ thế 

lười biếng chờ sung rụng, nhưng Người ban cho chúng ta sức khoẻ, thì giờ và phương tiện 

để chúng ta đạt được điều chúng ta ao ước chính đáng. 

  

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

đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen. 

  

 

THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 12,13-21 

Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh 

tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay 

người chia gia tài cho các anh? " Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ 

mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm 

nhờ của cải đâu." 

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh 

nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ 

hoa mầu! Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những 

cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn 

ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui 

chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại 

mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho 

mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải có thái độ đúng đắn khi sử 

dụng của cải, vì của cải có thể là nguyên nhân của sự tham lam ích kỷ và đổ vỡ, đồng thời 

cũng là nguyên nhân dẫn ta đến sự sống hoặc hư đi đời đời. 

  

1. Tham lam của cải là nguyên nhân của sự đổ vỡ. 

Mở đầu bài Tin Mừng là việc có một người đến xin Chúa Giê-su xử kiện phân chia 

gia tài. Điều này có nghĩa là do tham lam của cải, vì ích kỷ muốn phần hơn mà anh em 

ruột đã kiện cáo nhau. 

Thế nhưng, dù được người ta xem như là một Rabbi có uy tín đến nhờ phân xử (x. Xh 

2,14), nhưng Chúa Giê-su khẳng định sứ vụ của Người không phải là một vị vua hay quan 

toà kiểu trần thế. Người đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và đưa họ vào vương quốc 

của tình yêu thương, chứ không phải chuyện tranh dành của cải vật chất. Người là vua tình 

yêu và xét xử lương tâm mọi người. Đặc biệt sẽ là Thẩm Phán xét xử nhân loại trong ngày 

họ đến toà phán xét để được sống hay hư đi đời đời, tuỳ thuộc vào việc họ biết chia sẻ trao 

ban hay là tham lam giữ lại của cải vật chất khi còn sống. 

Chúa Giê-su đã nhân cơ hội người kia xin xử kiện để căn dặn mọi người: “Hãy coi 

chừng và giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Vì khi tham lam người ta dễ đánh mất lương 



tri; đồng tiền làm mờ đôi mắt và che khuất lương tâm; giàu rồi thì muốn giàu thêm, lòng 

tham vô đáy… để rồi dẫn đến loại trừ nhau. 

Sự việc anh em và thậm chí cha mẹ con cái kiện cáo nhau, đôi khi còn giết nhau xảy 

ra rất nhiều nơi trên thế giới và cả trên đất nước chúng ta, âu cũng vì tranh chấp một miếng 

đất thửa vườn, hay vài gian nhà, hoặc chút của hồi môn mà người ta không ngại chà đạp 

lên cả những truyền thống và tình thân thiêng liêng nhất của con người. 

Lời Chúa Giê-su hôm nay đang cảnh tỉnh chúng ta: “Hãy coi chừng, phải giữ mình 

khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải được dư giả, thì mạng sống nhờ của cải mà được 

bảo đảm đâu.” 

  

2. Giàu của cải không đảm bảo cho sự sống đời đời. 

Dụ ngôn Chúa Giê-su kể về một người giàu có an thân thoả mãn trên đống của cải 

lẫm này kho nọ, rồi tự cho phép linh hồn mình được “nghỉ ngơi”, nhưng nếu Chúa gọi bất 

thình lình, thì ‘tay trắng hư không’ ra đi vào cõi diệt vong. 

Thật vậy: 

Khi chúng ta đi về nơi an nghỉ 

Những gì thu góp chẳng còn chi 

Sẽ mất hết những gì ta xài phí 

Chỉ còn lại những gì đã cho đi. 

Ham mê của cải như ông phú hộ trong dụ ngôn là chỉ lo làm giàu trước mặt người 

đời, lo tích trữ của cải đời này mà không lo cho phần rỗi đời sau. Của cải vật chất tự nó 

không xấu, siêng năng làm việc để có của cải luôn là điều tốt.  Thế nhưng, chúng ta không 

được phép dừng lại ở đó để hưởng thụ và an thân bám víu vào nó, mà phải biết chia sẻ với 

những người kém may mắn hơn mình. 

Những gì ta xài phí, những gì ta lo tích trữ và bo bo giữ không chia sẻ rồi sẽ dừng lại 

khi ta xuống mồ, chỉ còn lại những gì ta đã cho đi theo chúng ta đến trước mặt Đấng Thẩm 

Phán Chí Công, như lời Chúa Giê-su kết luận: “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà 

không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”. 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đang khi hưởng dùng những của cải đời này do 

Chúa ban, thì cũng biết sử dụng sao cho hợp ý Chúa và sinh lợi của cải thiêng liêng đời 

sau trong kho lẫm nước Chúa. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 12,35-38 

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ 

đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy 

tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa 

họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ 

mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều 

này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình 

đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người 

sẽ đến." 

  

II. SUY NIỆM 



Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc Chúa sẽ đến bất thình lình, mời gọi mọi 

người biết sống tỉnh thức và sẵn sàng, để khi cái chết ập đến, mọi người sẵn sàng nghênh 

đón Chúa. 

Thiên Chúa ví như ông chủ đi dự tiệc cưới sẽ trở về bất cứ lúc nào, vì thế các đầy tớ 

không được lơ là việc bổn phận, luôn tỉnh thức sẵn sàng đợi chờ để mở cửa cho ông chủ. 

  

 Điều không chắc chắn là: Chuyện Chúa đến không phải kiểu sự cố Y2K năm 2000, 

hay ngày 12/12/2012 lo đi chuẩn bị đồ ăn dự trữ, rốt cuộc chẳng xảy ra. Chúa đến bất kỳ 

lúc nào, bất ngờ như vậy để con người bày tỏ lòng trung tín qua việc tỉnh thức đợi chờ thời 

khắc vô cùng quan trọng để được hưởng hạnh phúc hay bị luận phạt đời đời. Vì nếu biết, 

thì con người sẽ phóng túng, chờ sắp đến ngày chết mới lo liệu, và như vậy thì không còn 

gì là yêu mến và trung thành. 

  

Điều chắc chắn là: Chắc chắn Chúa sẽ đến. Chúa không cho biết lúc nào Người đến, 

nhưng chắc chắn Người sẽ đến và Người dạy chúng ta lúc chờ đợi cần làm hai việc là: Hãy 

thắt lưng cho gọn (luôn sãn sàng nhận lệnh và thi hành ý chủ), thắp đèn cho sáng (luôn 

hướng về, yêu mến và tin tưởng chủ). 

  

Không thiếu những người cứ như mình không bao giờ chết, hoặc nghĩ có già mới 

chết… Rồi cứ sống thoải mái và nghĩ rằng, sắp đến ngày chết thì xưng tội, sẽ ăn năn, sẽ 

trở về với Chúa… nhưng có ngờ đâu rằng: Đứa bé nặn đất chơi bên vệ đường - bất ngờ 

chết, chàng sinh viên tương lai ngời ngợi chuẩn bị tốt nghiệp - chết, cô dâu trên đường về 

nhà chồng -  xe lật chết… nhưng cụ già 90 tuổi ngày ngày mong chết lại không chết. 

  

Tại sao chúng ta nghĩ rằng mai làm việc đó, mà ngay hôm nay làm được lại không 

làm, rồi có sống đến ngày mai không? Cái chết đến có báo trước cho chúng ta không? 

Bộ mặt thế gian này sẽ qua đi nhanh như một giấc mộng, sẽ tan biến như làn khói, 

mọi thứ sẽ trở về cát bụi hư vô. Lúc đó mỗi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa 

về những việc làm của mình. 

Phúc cho ai tỉnh thức, sẵn sàng và nhanh nhạy mới gặp được Chúa và được Chúa ân 

cần đón vào cuộc sống vĩnh hằng. 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức rằng: tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa 

sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và 

khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa…. để khi Chúa đến chúng con sẵn sàng 

cùng với Chúa bước vào quê trời vinh hiển. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 12,39-48 

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không 

để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em 

không ngờ, thì Con Người sẽ đến." 

Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho 

tất cả mọi người? " Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà 

ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng 



lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo 

thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.Nhưng nếu người đầy tớ 

ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say 

sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông 

sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 

"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, 

thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn 

ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi 

nhiều hơn. 

  

II. SUY NIỆM 

Tin mừng hôm nay nhắc nhở mọi người muốn được hưởng ơn cứu độ của Đức Giê-su 

thì cần có thái độ TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG: 

 Như người chủ nhà có trách nhiệm: Một người chủ nhà có tinh thần trách nhiệm sẽ 

luôn canh thức để tránh cho trộm khỏi đến đào ngạch khoét vách nhà mình. Một người làm 

việc có tinh thần trách nhiệm cao sẽ được hưởng hoa trái là hạnh phúc và sự bình an trong 

tâm hồn như người ta thường nói: “Cẩn tắc vô ưu”. 

Như người quản gia trung tín: Sự trung tín khôn ngoan được biểu lộ qua việc anh 

quản gia luôn chu toàn công việc bổn phận là cứ đúng giờ cấp phát lương thực cho gia 

nhân. 

Như người đầy tớ khôn ngoan: Giống như người đầy tớ trung tín đợi chủ đi ăn cưới 

về vào bất cứ giờ nào trong đêm, để khi chủ về gõ cửa là mở ngay. 

Như một sự biểu lộ niềm tin: Nghĩa là tin chắc chủ sẽ về và thao thức chờ đợi, tin chủ 

sẽ ân thưởng cho tôi tớ trung thành. 

Như một tâm tình yêu mến: Người đầy tớ trung tín, quán xuyến việc nhà khi chủ đi 

vắng, tận tâm chu đáo trong bổn phận hằng ngày. Anh ta làm việc tích cực y như có chủ ở 

nhà vậy, cho thấy hành vi này xuất phát từ tình yêu đối với chủ. Anh ta xem việc của chủ 

như là việc của anh và đã cố gắng chu toàn. 

  

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa trao ban quản lý ân huệ của Chúa 

trên cuộc đời chúng ta. Chúa cũng trao ban cho chúng ta những ân huệ đặc biệt kèm theo 

khi chúng ta nắm giữ một chức vụ phục vụ nào. Chúa còn ban cho chúng ta sức khoẻ, thời 

giờ, cơ hội, hoàn cảnh để phục vụ và làm sinh lợi cho Chúa. Khi chúng ta chu toàn việc 

bổn phận với hết khả năng Chúa ban, thì chúng ta đang là người quản lý tốt. 

Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là 

trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa. 

Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình. Với một tinh thần trách nhiệm 

và với một tinh thần phục vụ quên mình… 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi Ki-tô hữu chúng con luôn dấn thân vào mọi ngõ ngách 

cuộc đời và làm chứng cho Tin Mừng khi sống chu toàn bổn phận, sống hết trách nhiệm 

với tha nhân và trong tinh thần phục vụ quên mình. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 12, 49-53 



"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng 

lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc 

này hoàn tất! 

"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh 

em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng 

một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha 

chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ 

chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." 

  

II. SUY NIỆM 

Sự xuất hiện của Chúa Giê-su đã làm lộ ra những vết đen trong đời sống con người 

bằng ánh sáng Lời Chúa. Ánh sáng ấy làm chói mắt những kẻ quen bóng tối và chỉ muốn 

an thân, nhưng ánh sáng ấy lại cần thiết để khởi sự việc thăng tiến con người. Nhờ đó, con 

người thấy chỗ sai của mình. Mà có biết sai thì mới biết sửa sai cho đúng. 

Đó chính nội dung sứ điệp bài Tin Mừng hôm nay nhắm tới, khi Chúa Giê-su khẳng 

định sứ mạng của Người là đem lửa đến thế gian và tạo nên một sự đối kháng giữa những 

người chọn Chúa và những người theo thế tục. 

 

1. Sứ mạng của Chúa Giê-su 

Đem lửa xuống trần gian và mong lửa cháy bùng lên: Theo Thánh Kinh, lửa ở đây có 

thể hiểu là: Sự phán xét, Thần Khí, Đức Tin và Lòng Mến. 

 

Sự phán xét: Sự xuất hiện của Đức Giê-su tự bản chất nói lên một sự phán xét thế 

giới giữa công và tội, giữa thiện và ác. Điều này cũng nói lên việc thanh luyện những kẻ 

hiếu trung với Chúa (x. Lv 10,2 và Lc 3,9).  

Thần Khí: Thánh hoá và ban sức mạnh cho môn đệ cũng như mọi tín hữu, để họ 

mạnh dạn rao giảng Tin Mừng (x. Cv 2,3-19).  

Đức Tin: Ngọn lửa Đức Tin cần được thắp lên trong mọi người và chiếu sáng trước 

mặt thiên hạ. 

Lòng Mến: Ngọn lửa yêu mến hay lửa tình yêu, đó là Tình Yêu nơi Thánh Tâm Chúa 

được trào tràn trên chúng ta và từ đó chúng ta cũng biết sống yêu thương bác ái với mọi 

người 

Tóm lại: Chúa mong cho ngọn lửa Thần Khí, Đức Tin và lòng yêu mến được lan toả 

trên trần gian. 

 

Phép rửa Chúa Giê-su chịu: Phép Rửa mà Chúa phải chịu và những mong hoàn tất, 

chính là Cuộc Tử Nạn của Chúa Giê-su, vì đây là đỉnh cao của sứ mạng cứu độ. Mọi người 

tín hữu chúng ta khi chịu Phép Rửa Tội là được dìm mình trong sự chết của Đức Ki-tô, có 

nghĩa là phải chết đi cho tội lỗi, để cùng với Đức Ki-tô mặc lấy con người mới – con 

người Phục Sinh. Nghĩa là bỏ đi mọi hành vi tội lỗi và sống cuộc đời công chính. 

 

2. Sự chọn lựa của người môn đệ theo Chúa 

"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh 

em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ…”  

Nghe có vẻ ngược đời, vì từ ngày truyền tin, Thiên Thần Chúa ca hát: “Bình an dưới 

thế cho người thiện tâm”. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, bình an ở đây là sự bình an nội tâm và 

những người thiện tâm thì luôn tìm được bình an nội tâm nơi Chúa. Còn sự chia rẽ ở đây 



nói lên một sự lựa chọn cho người môn đệ. Những ai dám sống và hành động theo con 

đường Chúa Giê-su, thì thường bị người đời coi là dại dột, là ngu xuẩn, là điên rồ, thậm 

chí còn bị ghen ghét hoặc bị bách hại đủ kiểu.  

Môn đệ phải sẵn sàng chia sẻ sự đau khổ mà Chúa Giê-su phải chịu. Vì thực tế sẽ có 

sự chia rẽ từ trong các gia đình: trong cùng một nhà mà có những người tin Chúa và có kẻ 

lại không tin. Nhưng ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được ơn cứu độ 

Sự giằng co chia rẽ xảy ra trong nội tâm từng người, và cả trong cả tập thể xã hội. Có 

những người sẽ đứng lên chống báng một sự cứu rỗi mà họ cho là tiêu cực, là hạ đẳng, là 

‘thuốc phiện của quần chúng’. Tin Mừng do đó không cho phép tồn tại một sự yên ổn bình 

thân. 

Hoà bình theo đường lối Đức Giê-su là sự hiệp nhất có được do mọi người thuận theo 

thánh ý duy nhất của Chúa. Để có được thứ hoà bình này, con người phải can đảm cùng 

bước ra khỏi bóng tối sự dữ để đến với anh em, dám dứt khoát nói “không” với cám dỗ, 

dám lội ngược dòng với khuynh hướng thấp hèn. Đức Giê-su đến như ngọn lửa tạo ra 

vùng trời ánh sáng đó cho ta. 

 

Lạy Chúa Giê-su, để theo Chúa, chúng con bị giằng co giữa tin hay không tin, chọn 

Chúa hay chọn thế gian, chọn hy sinh từ bỏ hay thoả hiệp tình cảm, thú vui, danh vọng và 

quyền lực. Xin giúp chúng con sẵn sàng vượt lên tất cả, để dứt khoát chọn Chúa là gia 

nghiệp. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG:  Lc 12,54-59 

Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía 

tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm 

thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, 

cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không 

biết nhận xét? 

"Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối 

phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy 

lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh 

vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối 

cùng." 

 

II.  SUY NIỆM 

Khác với ngày nay với máy móc hiện đại về khí tượng thuỷ văn, có thể dự báo trước 

về thời tiết và phát hiện được những cơn bão từ xa mà phòng tránh; người xưa thì đúc rút 

những kinh nghiệm xảy ra, từ đó đoán biết những hiện tượng thiên nhiên sắp xảy đến, như: 

“Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa.  

Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. 

Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa. 

Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa…” 

 



Vùng Trung Cận Đông vốn nổi tiếng về Thiên Văn Học để biết về thời đại, hoặc mùa 

trăng thuận tiện cho việc di trú hay gieo hạt. Dân Do-thái thời Chúa Giê-su vốn từ du mục 

qua định cư, họ có nhiều kinh nghiệm về đoán biết thời tiết, như: 

Mây kéo lên phía tây, mưa đến ngay tức khắc. 

Khi gió nồm thổi tới, trời oi bức bắt đầu. 

 

Chúa Giê-su trách những người Do-thái giỏi đoán biết về hiện tượng thiên nhiên, để 

phòng tránh hay đón mùa, nhưng lại không nhận ra những lời nói và việc Chúa Giê-su làm 

để đón nhận đó chính là dấu chỉ của Đấng Messia, và để canh tân đời sống. 

Giáo Lý Công giáo dạy rằng chúng ta có thể biết có Thiên Chúa hiện hữu khi nhìn 

ngắm trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ. Thật vậy, thiên nhiên chính là lời 

mạc khải về sự hiện hữu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn đang nói với 

chúng ta qua các dấu chỉ thời đại, từ hiện tượng thiên nhiên đến các biến cố trong cuộc 

đời. Người vẫn hằng tha thiết kêu mời chúng ta hãy nhận ra sứ điệp của Chúa để canh tân 

đời sống và trở về hoà giải với Chúa và anh em. 

 

Hãy giải quyết với nhau khi còn dọc đường, đừng để khi đến toà rồi thì đã muộn. 

Cùng trong một ý tưởng trên, Chúa Giê-su nhắn nhủ chúng ta, bao lâu chúng ta còn thời 

giờ (trong thời đại chúng ta đang sống), hãy lo giao hoà với Chúa, với anh em và lo canh 

tân đời sống, đừng để khi phải ra trước toà chung thẩm, chúng ta không còn cơ hội để sửa 

sai nữa, và chúng ta sẽ phải đền trả nơi luyện tội cho tới khi đủ số đủ ngày (đồng kẽm cuối 

cùng). 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết tỉnh thức trước những dấu chỉ của thời đại, 

nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống và trong tha nhân ; xin cũng 

giúp chúng con biết giao hòa với Chúa và anh em, để trong ngày chung thẩm, chúng con 

được Chúa ân thưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 13,1-9 

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-

li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.Đức 

Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ 

tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; 

nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười 

tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội 

nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không 

phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như 

vậy." 

Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho 

mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm 

nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại 

đất? Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới 

chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt 

nó đi." 



 

II. SUY NIỆM 

Có người kể lại cho Chúa Giê-su nghe về việc mấy người bị Philatô tàn sát và chuyện 

mấy người bị thác Silôac đè chết, Chúa Giê-su dựa vào hai biến cố có tính cách thời sự 

này để hối thúc mọi người sám hối. Đồng thời kể cho họ dụ ngôn về cây vả để nói lên lòng 

nhân từ và kiên nhẫn củaThiên Chúa, chờ đợi đời sống chúng ta sinh hoa trái: 

 

1. Bài học về các biến cố trong cuộc sống.  

Người Do-thái quan niệm rằng những tai ương bệnh tật xảy đến cho ai là do đương 

sự hoặc cha ông người đó tội lỗi, từ đó họ so sánh về ai công chính hơn ai. Chúa Giê-su 

biết rõ lòng dạ con người chứ không dừng lại ở một số các biểu hiện bên ngoài, nên đã 

cảnh tỉnh họ: “Các ông đừng có tưởng là những người đó có tội hơn các ông sao…? Nếu 

các ông không sám hối thì cũng sẽ chết hết như vậy” 

Qua đó, Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta: Đứng trước một biến cố xảy đến, chúng ta 

hãy xem đó là một điều cảnh tỉnh chúng ta rằng ai cũng là tội nhân, nên cần ăn năn sám 

hối. Hãy coi đó như là những bài học cho phần rỗi của mình và tha nhân, chứ đừng vội 

vàng xét đoán khi người khác gặp những biến cố không may mắn là do họ đáng phạt. Đức 

bác ái dạy ta phải “vui với người vui, khóc với người khóc”, chứ không luận tội, kết án 

người anh em dù họ có những biểu hiện sai lỗi bên ngoài. 

 

2. Thiên Chúa công bình, nhưng nhân từ và kiên nhẫn chờ đợi. 

Để minh hoạ cho giáo huấn trên với người Do-thái, Chúa Giê-su đã kể dụ ngôn cây 

vả không sinh hoa trái. Thật vậy, sở dĩ chưa đến lượt họ, không phải vì họ công chính hơn 

những người bị chết kia, mà là Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối. 

Hình ảnh một Thiên Chúa như ông chủ vườn, đến tìm trái cây vả vô dụng (một người 

tội lỗi không sinh hoa trái), muốn chặt bỏ đi khỏi hoang phí đất. Chúa Giê-su như người 

làm vườn, cầu xin ông chủ là Thiên Chúa Cha gia hạn, để dùng ơn cứu độ của Người qua 

các Bí tích, mà vun xới bón tưới cho cây vả (là người tội lỗi) sinh hoa trái. Điều này cho 

thấy, đời sống của chúng ta, không nhiều thì ít, mỗi người cũng có những lầm lỗi với Chúa 

và tha nhân. Tâm hồn chúng ta như cây vả không biết sinh hoa kết trái thiêng liêng. Thiên 

Chúa rất nhân từ, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối trở về với Người, sinh hoa trái bằng 

những công phúc việc lành. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người chúng con thay vì lo đánh giá những rủi ro xảy 

đến cho người khác, thì biết luôn nhìn nhận chính con người đầy yếu đuối tội lỗi của mình 

và cần đến lòng thương xót Chúa, để rồi, dù điều gì xảy đến, chúng con luôn sẵn sàng 

thuận theo ý Chúa. Amen. 
 


