
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 22,34-40 

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người 

Pha-ri-sêu họp nhau lại. - Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử 

Người rằng: "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? 

" Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết 

linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn 

điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính 

mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy." 

  

II. SUY NIỆM 

“MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI” 

Ngày kia, có hai bà “đạo đức” đi dự lễ Chúa Nhật sớm, không may có chuyện xích 

mích nhau và cự cãi nhau trước cổng nhà thờ, một lúc sau thấy cha xứ đi vào, một bà vội 

khoác áo dài đi vào nhà thờ nhưng không quên nói hẹn: “Cha đến rồi, mi đợi đấy, để tao 

vào tao đi lễ và rước lễ cái đã, rồi ra tao hay tội cho”. 

Câu chuyện vui nhưng có thật trên đây phản ánh một thực trạng là không ít người đã 

tách rời hai giới luật Mến Chúa và Yêu Người thành hai và không có tương quan gì với 

nhau: Phần nhiều coi trọng việc giữ đạo nhà thờ nhưng lại không quan tâm đến đồng loại, 

và ngược lại, cũng không ít người lại chủ trương đạo ‘tại tâm” mà quên việc bổn phận 

dành cho Chúa. 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định lại hai giới răn quan trọng nhất và 

liên hệ không thể tách rời nhau là Mến Chúa – Yêu Người được nói tới trongThập Điều. 

Thật vậy, Thập Điều được Chúa ban cho Môisen trên núi Sinai tóm gọn lại trong hai điều 

(mười điều răn ấy tóm lại hai điều này mà chớ…): ba điều trước tập chú về việc MẾN 

CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ và bảy điều sau nói đến bổn phận YÊU NGƯỜI NHƯ 

MÌNH TA VẬY. 

  

1. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. 

Hết lòng: Nghĩa là với cả tâm của mình, với cả trái tim của mình, nghĩa là với cả ý 

chí và tự do. 

Hết linh hồn: Linh hồn luôn hướng lên Chúa trong cầu nguyện tâm sự với Chúa, 

tham dự Thánh Lễ và các Giờ Kinh cùng những bổn phận trong bổn đạo. 

Hết trí khôn: Với cả tri thức và ý thức trong mọi việc mình làm thể hiện tình yêu với 

Chúa. 

Tóm lại, tình mến dành cho Chúa là ưu tiên hàng đầu trong việc sống đạo, với tâm 

tình của một người con của Thiên Chúa. 

Thế nhưng, như thánh Gio-an Tông Đồ nói: “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" 

mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà 

họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn 

mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em 

mình.” (1Ga 4, 20-21). Chính vì vậy mà ai đã yêu mến Chúa trên hết mọi sự thì cũng biết 

yêu thương tha nhân như chính mình. 

  



2. Yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. 

Yêu như chính mình là gì? Trong Cựu Ước, sách Tobia đã nói tới nhưng còn mang vẻ 

tiêu cực là: “Những gì con không muốn kẻ khác làm cho mình, thì cũng ĐỪNG LÀM điều 

đó cho người ta” (Tb 4, 14), nhưng sang Tân Ước, Chúa Giê-su dạy theo hướng tích cực: 

“Điều con muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12 // Lc 6,31). 

Thế nhưng đó mới chỉ là yêu tha nhân bằng mình, mà chúng ta thực hành được đã là 

chu toàn lề luật rồi. Nhưng càng tốt hơn khi chúng ta dám yêu tha nhân hơn cả chính 

mình, mới thực sự nên giống Chúa Giê-su, Đấng đã dám thí mạng mình vì yêu, Đấng đã 

chịu đói khát cho chúng ta được giàu sang. Các thánh Tử Đạo cũng đã dám hy sinh chết đi 

cho chúng ta được đức tin vào Thiên Chúa. Đó là mức độ cao nhất trong tình yêu là agapê 

- vượt lên trên mọi so đo tính toán, chứ không như eros (chiếm hữu) hay philia (có qua có 

lại) theo cách phân tích của người Hy Lạp 

Tình yêu không phải chỉ thương ở trong lòng hay là nói nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng 

nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (x. 1Ga 3,18). Làm sao ta có thể 

hiến mạng sống mình vì anh em, nếu như không tập từ những cái nho nhỏ như: mong 

muốn người khác được hạnh phúc, vui, sướng, "được sống và sống dồi dào hơn". Vui với 

họ, buồn cùng họ. Chia sẻ từng miếng cơm, từng tấm áo, từng lời động viên, an ủi, cũng 

như không nói hành nói xấu người khác,... Làm được những điều nhỏ nhoi như thế, thì ta 

đã yêu thương họ cách chân thành, và khi cần thì cũng có thể hiến mạng sống vì họ (x. 

1Ga 3, 17). 

  

Thánh Bênađô nói: “Mức độ của yêu thương là yêu thương không mức độ” và thánh 

Augustino cũng dạy: “Bạn hãy cứ yêu đi rồi làm gì hãy làm”. Nghĩa là lòng thương xót, 

yêu thương và bác ái chúng ta không đặt ra cho nó một giới hạn, nhưng là hãy làm những 

gì chúng ta có thể làm được, và dù làm việc lành gì đi nữa, mà trong việc làm đó không có 

sự yêu mến thì cũng vô ích mà thôi. 

Chúng ta là thân cận của mọi mảnh đời trong xã hội, nhưng đã bao giờ chúng ta phớt 

lờ hoàn cảnh tang thương của họ, vì những lý do “được coi là thánh thiện và lề luật”…? 

  

Lạy Chúa Giê-su, hành trình qua thập giá đến vinh quang mà chúng con đang bước 

theo Chúa không chỉ có tương quan hàng dọc với Chúa, mà còn phải được liên kết với 

thanh ngang của thập giá là tương quan với tha nhân, xin cho chúng con ý thức rằng 

chúng con chỉ thực sự yêu mến Chúa khi chúng con biết yêu thương tha nhân. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 10,46-52 

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn 

đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi 

ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-

su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng 

thương tôi! " Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: 

"Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! " Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta 

lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! " Anh 

mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: "Anh muốn 

tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: 



"Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! " Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo 

Người trên con đường Người đi.  

 

II. SUY NIỆM 

“ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH” 

Bài Tin Mừng nay kể chuyện một anh mù được Chúa Giê-su thương chữa lành, nhờ 

lời kêu xin khẩn thiết và lòng tin của anh ta.  

 

1. Sự khao khát của người mù. 

Đám đông ban đầu là những người giúp anh mù biết được có Chúa Giê-su đi qua, 

nhưng cũng chính đám đông đó quát mắng bắt anh im lặng và ngăn cản anh gặp Chúa. 

Tuy nhiên, lời kêu xin của anh mù vượt qua mọi rào cản, và càng bị ngăn cấm anh 

càng kêu xin lớn tiếng hơn, cho thấy lòng khao khát được gặp Chúa và được chữa lành. 

Điều đáng nói là ở đây, toàn đám đông là những người sáng mắt, nhưng không ai 

trong họ nhận ra Đức Giê-su là Chúa, mà chỉ thấy một Đức Giê-su thành Nazareth, nghĩa 

là một Đức Giê-su trong bản tính nhân loại. Còn anh mù không thấy gì nhưng lại nhận ra 

một Đức Giê-su “Con Vua Đa-vít”, nghĩa là một vị Chúa, một Đức Giê-su trong bản tính 

thần linh. 

Như vậy: 

Trong cuộc sống, đôi khi có những người bảo cho ta biết có Chúa, nhưng cũng chính 

họ cản bước chúng ta đến với Người, qua lời nói và hành động của họ. 

Nhưng dù thuận tiện hay không thuận tiện, để được gặp Chúa và được Chúa chữa 

lành bệnh tật thể xác hay tâm hồn, chúng ta cần phải có một sự khao khát mãnh liệt, dám 

vượt qua mọi chướng ngại, mọi khó khăn để đến với Chúa và hết lòng kêu xin Người. 

Có thể chúng ta cũng như đám đông kia, tuy chúng ta sáng mắt, nhưng con mắt tâm 

linh chúng ta mù tối. Không thấy Chúa hiện diện trong Thánh Thể, trong các Bí tích, trong 

tha nhân và trong mọi biến cố của cuộc sống. Đến với anh em, chúng ta chỉ nhìn thấy toàn 

những sự thấp hèn nhân loại mà không thấy Chúa hoạt động trong họ. Đôi mắt tâm hồn 

chúng ta vẫn mù nên không thấy được những lần Chúa đi qua đời ta trong những biến cố 

của cuộc đời. 

Vậy, chúng ta cầu xin Chúa cho con mắt đức tin chúng ta được sáng, để chúng ta thấy 

Chúa hiện diện khắp mọi nơi. 

 

2. Lòng tin của anh đã cứu anh. 

Hầu như mọi lần chữa lành bệnh tật cho ai, Chúa Giê-su đều nói đến lòng tin đã cứu 

họ. Đức Tin là điều kiện đầu tiên để được chữa lành và phép lạ xảy ra khi thụ nhân tin vào 

Đấng chữa lành.  

Niềm tin của anh mù là tin nơi con người Đức Giê-su là một “Con Vua Đa-vít”, là 

Đấng có khả năng chữa lành. Niềm tin của anh là chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được 

cho anh sáng mắt mà thôi.  

Có lẽ trong đám đông đi với Chúa Giê-su hôm đó không thiếu những người mắc bệnh 

này bệnh kia, nhưng không có ai trong họ được chữa lành, vì như bài Tin Mừng ghi lại, họ 

nói là “có Đức Giê-su Nazareth đi qua”, nghĩa là trong mắt họ, chỉ là một con người Giê-

su và như một lang y mà thôi. 

Như vậy: 

Như thánh Augustino từng nói: “Chúa sáng tạo nên con không cần con, nhưng để 

cứu chuộc con thì cần có con cộng tác”. Chính đức tin là sự cộng tác với ơn Chúa và phép 



lạ chữa lành mới diễn ra, ơn cứu độ mới được thực hiện. Chúng ta được cứu độ nhờ tin 

vào Chúa Giê-su Ki-tô, chứ không phải nhờ ỷ thế vào sức mình tuân giữ lề luật. 

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.  

Nhờ đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt tay vào việc xây dựng cuộc sống 

cho mình, cho anh chị em mình, rồi Chúa sẽ tiếp tay giúp sức chúng ta bằng quyền năng 

vô biên của Người, để hướng dẫn và biến đổi công việc nhỏ bé của chúng ta trở thành 

công trình to lớn, vĩ đại và phi thường.  

  

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con và xin mở con mắt tâm 

hồn đang mù lòa của chúng con, để chúng con nhận ra Chúa nơi mọi người, hầu sống tình 

tương thân tương ái với họ. Amen. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 18,9-14 

Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính 

mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm 

Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm 

rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất 

chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho 

Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí 

chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin 

thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, 

thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ 

xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." 

 

II. SUY NIỆM 

“VỖ NGỰC và ĐẤM NGỰC” 

Bài Tin Mừng hôm nay nói về tinh thần khiêm tốn khi cầu nguyện:  

Lời cầu nguyện của người Pharisêu nhằm đề cao “cái tôi”, trong khi lời cầu nguyện 

của người thu thuế nhắm đến “Thiên Chúa”.  

 

1. Tự tôn 

Người Pha-ri-sêu phô trương công đức của mình. Ông tự cho mình thánh thiện, đạo 

đức và tự đặt mình lên trên những người khác: “…vì không như tên thu thuế kia!". Lời 

kinh của ông còn tồi tệ hơn khi tự hào cho mình là công chính để so sánh mình với đời 

sống bên ngoài của những người khác.  

“Đứng thẳng” kênh kiệu và ảo tưởng, khẳng định mình bằng cách phủ định kẻ khác, 

bằng cách dèm pha nói xấu bôi nhọ khinh chê người ta thì quả thật là trơ trẽn. Nội dung lời 

cầu nguyện của ông chỉ là những lời khoe khoang với Chúa và gây chia rẽ. Đó là những 

lời kết tội anh em, lỗi đức ái, không có chút gì tích cực xây dựng cộng đoàn và tôn vinh 

lòng nhân từ của Thiên Chúa.  

Ông phô trương thành tích đạo đức của mình: “ăn chay mỗi tuần hai lần, dâng cho 

Chúa một phần mười thu nhập". Ông tự cho rằng việc ông ta giữ luật là điều kiện buộc 

Chúa phải ban ơn, nhưng thực ra việc Chúa ban ơn hay không là quyền của Chúa.  



Ông đến cầu nguyện mà tự cho mình đầy dẫy nhân đức, nên chẳng còn chỗ cho Chúa 

đổ ân huệ vào. Lời kinh của ông khởi đầu bằng tâm tình tạ ơn rất đẹp, nhưng đã nhanh 

chóng trở nên xấu bởi có ý đồ níu kéo Thiên Chúa thỏa hiệp với lối sống chọn luật làm 

cứu cánh của ông.  

 

2. Tự hạ 

Người thu thuế ý thức thân phận tội lỗi của mình quá lem luốc theo mắt nhìn thành 

kiến của người đương thời, ông chỉ có thể đợi chờ một sự gột rửa trong mắt nhìn của 

Thiên Chúa, bởi thấy mình đã bất chính trong vòng quay nghiệt ngã của nghề nghiệp bị 

coi là tội lỗi phản quốc hại dân. 

Ông đến với lòng thống hối và khao khát Chúa. 

Ông khiêm tốn cầu xin ơn tha thứ, xin Chúa hướng dẫn mình trở về với tình thương 

của Chúa, trở về với anh em mà mình đã xúc phạm. 

 

“Nâng lên” chính là muốn khẳng định mình; tự coi mình là nhất. Đây là hành vi của 

những kẻ kiêu ngạo, là thái độ ham danh và ham quyền lực muốn được ở trên mọi người. 

Còn “hạ xuống” là thái độ của người khiêm nhường. Khiêm nhường là nhìn nhận mình 

còn thiếu, còn bất toàn để vươn lên, còn yếu đuối để sám hối.  

 

Tóm lại, Chúa dạy ta:  

Luật lệ là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống, nếu qua lề luật người ta nhận ra bàn 

tay và tấm lòng của Thiên Chúa luôn dẫn đưa và giáo hóa con người. Giữ luật thì luật giữ 

mình, chứ không phải giữ “đạo tại tâm”, miễn là không coi luật là cứu cánh, mà là phương 

tiện giúp chúng ta đến với Chúa. 

Chúng ta giữ luật là vì yêu mến Chúa, chúng ta ăn chay, bố thí, dâng công đức… là vì 

bổn phận đối với Chúa và phục vụ tha nhân cũng như lợi ích chung, chứ không phải giữ để 

kể công và tỏ ra hơn người. 

Không ỷ vào địa vị mà vênh vang tự hào, không tự cho mình công chính hơn người 

vì giữ luật, nhưng quy về vinh quang Chúa, và nhìn nhận mình có là gì đều do ân huệ 

Chúa ban. Bởi trước mặt Chúa không phân biệt người có quyền cao chức trọng hay kể bần 

hàn cố nông, nhưng người cao trọng trong nước Chúa chính là hãy trở nên bé nhỏ, nghĩa là 

khiêm tốn. 

Đạo đức đích thực chính là dung hòa giữa nỗ lực và cậy trông. Nghĩa là vừa nỗ lực 

hoàn thiện vừa biết cộng tác với ơn Chúa, chứ không phải muốn tự mình khẳng định mình 

và bắt Chúa và mọi người công nhận mình là công chính.  

Không “đứng thẳng” vỗ ngực ta đây như ông Pha-ri-sêu. Con người chúng ta dễ phân 

biệt sang hèn, so sánh tài năng và thiểu trí… để rồi dễ bề khinh thường người thiếu may 

mắn. Nhất là khi chúng ta có điều gì đó hơn người, rất dễ tỏ ra kênh kiệu lên mặt và coi 

thường người khác dở hơn mình. Giàu thì chê nghèo, giỏi thì khinh dốt, đẹp thì khinh 

xấu… Chúa mời gọi chúng ta biết tôn trọng mọi người trong tinh thần của Chúa, là một 

Thiên Chúa tối cao đã không khinh chê con người tội lỗi thấp hèn.  

 

Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết học lấy sự khiêm hạ thẳm sâu, là biết nhận 

ra sự yếu đuối bất toàn của mình, và rất cần đến lòng bao dung trắc ẩn của Chúa tha thứ. 

Xin cho chúng con cũng đừng quy mình là trung tâm và tự tôn mình là đạo đức, để rồi xét 

đoán và chê xấu anh em. Amen. 

 



 

THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN 

  

I.  ĐỌC TIN MỪNG: Lc 13,10-17 

Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị 

quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng 

thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát 

khỏi tật nguyền! " Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh 

Thiên Chúa. 

Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên 

tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh 

những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát! " Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! 

Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống 

nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, 

thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? "Nghe Người nói thế, 

tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì 

mọi việc hiển hách Người đã thực hiện. 

  

II. SUY NIỆM 

Bộ luật của người Do-thái nhận tại núi Sinai khi Chúa truyền cho Môisen chỉ có mười 

điều, nhưng được giải thích cách tỉ mỉ trong Sách Lê-vi và Đệ Nhị Luật thành hơn năm 

trăm điều. Một trong những điều quan trọng là ngày nghỉ Sa-bát, thuộc giới răn thứ ba 

trong thập điều, được tuân giữ chi tiết, cặn kẽ và nếu phạm vào có thể bị ném đá chết. 

Thực ra, khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần 

già, được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, các tiến sĩ - Kinh sư - 

Biệt phái thì sinh ra vụ luật và 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. 

  

Hôm nay, trên môi miệng đầy tức tối của ông trưởng Hội đường: “Đã có sáu ngày để 

làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!".  Có lẽ 

ông này rất nhiệt thành với lề luật, nhưng chính vì vụ luật theo hình thức mà quên đi bản 

chất của luật là bác ái yêu thương, sẵn sàng để người khác đau khổ chứ không thà lỗi luật, 

trong khi luật là cứu sống chứ không phải giết chết. 

Ông trưởng Hội đường Do-thái, chắc chắn là một Biệt phái, vốn chủ trương là 

hassidim, nghĩa là giữ luật cách khắt khe, nên khi bắt bẻ Chúa Giê-su là một ngầm ý đề 

cao về mình và che giấu sự giả hình của mình. 

Cũng như các Biệt phái, ông trưởng Hội đường xem luật như cứu cánh và bắt buộc 

Thiên Chúa phải theo ý ông mà thưởng công cho ông. Trong khi luật chỉ là dẫn đường, 

còn cùng đích phải là Thiên Chúa. 

 

Luật đối với Biệt phái – Pharisêu là sẵn sàng ném đá chết một người lượm củi nấu ăn, 

sẵn sàng bỏ rơi một con người bệnh tật đau khổ đã mười tám năm, không dám đi đường 

cấm dù cấp bách liên quan đến sự sống cần cấp cứu. Họ coi việc giữ những điều lặt vặt 

hơn là mạng sống của một con người. 

Có lẽ đôi lúc chúng ta cũng vậy, chúng ta thích lách luật miễn là có lợi cho chúng ta, 

bất chấp hậu quả làm hại đến tha nhân. Lắm khi chúng ta chỉ chăm chăm đến một điều 



được quy định máy móc mà làm hại đến đức công bình và bác ái. Không thiếu những lúc 

chúng ta nhân danh luật để buộc người khác phải trả giá, nhưng lại không có lòng yêu mến 

và sự chân thành dành cho nhau… 

Đối với người Công giáo, ngày sa-bát (Thiên Chúa nghỉ ngơi – sau sáng tạo) của 

người Do-thái đã được thay thế bằng Ngày Chúa Nhật (Chúa Giê-su Phục Sinh – sáng tạo 

mới), chúng ta đã tuân giữ Ngày Chúa Nhật như thế nào: 

Liệu chúng ta tham dự Thánh lễ Chúa Nhật vì lòng yêu mến hay vì bắt buộc phải đi 

lễ? 

Hay khi chúng ta dửng dưng với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại mà ta gặp 

thấy?  

Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến 

những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta? 

Chúng ta giữ gìn luật Ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người 

khác không? 

  

Lạy Chúa Giê-su, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi được tuân giữ với lòng yêu 

mến Chúa và tha nhân, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri 

ân và đến với anh chị em với tấm lòng yêu thương. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 13,18-21 

Đức Giê-su nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? 

Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó 

lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." 

Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như 

chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 

  

II. SUY NIỆM 

Chức năng của Nước Trời, của Hội thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở 

thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời. Chân 

lý Nước Trời – tức là bản chất Hội thánh phải thấm nhập vào nhân loại và thế giới trong 

mọi hoàn cảnh và môi trường. Đó là nội dung của hai dụ ngôn (Hạt cải và men trong bột) 

mà Chúa Giê-su dạy trong bài Tin Mừng hôm nay: 

  

1. Sự tăng trưởng của Nước Trời. 

 Hình ảnh cây cải ở xứ Palestin chắc chắn khác cây rau cải ở Việt Nam, hạt cải thuộc 

lớp hạt rất nhỏ khi gieo xuống, nhưng khi mọc lên cây cải cao lớn, mà chim trời có thể đến 

nương náu dưới tán lá nó được. 

Nước Trời ban đầu thật bé nhỏ trên dưới vài chục người với Chúa Giê-su và các môn 

đệ quanh quẩn trong xứ Palestin nhỏ bé, nhưng trải qua lịch sử thăng trầm, đến bây giờ 

Hội thánh có trên một tỷ người có mặt khắp nơi trên thế giới. 

Chức năng của Nước Trời, của Hội thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở 

thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời: 

Lớn lên:  Mọi thành viên trong “Nước Trời” là chúng ta đều có nghĩa vụ truyền giáo 

và sống chứng nhân để làm cho Nước Trời lớn mạnh. Xét về phương diện cá nhân, chính 



mỗi người chúng ta cũng phải lớn lên trong Đức Tin, trong Thánh Thần và trong đời sống 

đạo, từ đó làm cho Hội thánh từ địa phương đến hoàn vũ cũng được lớn lên. 

Bóng mát che chở: Nước Trời, Hội thánh, Ki-tô hữu chúng ta phải là bóng mát cho 

đời, là nơi đáng tin tưởng cho mọi người tìm lại được an bình nội tâm. Chúng ta có bổn 

phận làm cho thế giới thêm bình an và xoa dịu mọi đau thương của nhân loại. 

  

2. Sự thâm nhập của Nước Trời làm biến đổi con người và thế giới 

Nếu ai đã từng xem cách thức ủ bột, ủ cơm hay ủ trái cây để làm rượu, thì sẽ không lạ 

gì về công dụng của men. 

Men là một loại chất xúc tác, hai công dụng của nó là: thấm nhập và biến đổi những 

gì men được trộn vào: 

Thấm nhập: Chân lý Nước Trời, bản chất Hội thánh là phải thấm nhập vào nhân loại 

và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Ngay nơi bản thân Ki-tô hữu phải chấp 

nhận được trộn lẫn vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, để nhờ đời sống chứng nhân, chúng 

ta sẽ giúp mọi thứ biến đổi theo Tin Mừng. Chứ không phải như cục men nằm yên sẽ chỉ 

là vô dụng. 

Biến đổi: Chân lý Nước Trời là Lời Chúa, có sức biến đổi tâm hồn mọi người, từ đó 

biến đổi thế giới theo nền văn minh tình thương. Mỗi Ki-tô hữu được mời gọi sống chứng 

nhân, nghĩa là bằng đời sống đạo tốt lành của mình làm lay động và biến đổi những tâm 

hồn nguội lạnh, cũng như có sức thu hút lương dân trở về với Chúa, để cả thế giới cũng 

được “dậy men” Tin Mừng. 

  

Tóm lại, Nước Trời được ví như Hội thánh do Chúa Ki-tô thiết lập, là một sự tăng 

trưởng không ngừng và trở thành bóng mát cho mọi tâm hồn đến trú ẩn. Hội thánh đó hiện 

diện mọi nơi trên thế giới để biến đổi thế giới và làm dậy men Tin Mừng khắp thế giới.   

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức về sứ vụ của mình là làm cho Nước Chúa 

ngày càng được lớn lên và thấm nhập được vào mọi nơi trên dương gian này. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 13,22-30 

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc 

mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải 

không? " Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh 

em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 

"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu 

gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh 

đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng 

được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của 

chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt 

ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! 

"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và 

Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra 

ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa."Và kìa có 

những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót." 



 

II. SUY NIỆM 

Quy luật của cuộc sống, chẳng có gì đạt được mà không có sự nỗ lực cố gắng. Muốn 

giỏi phải học chứ không tự nhiên mà thi đậu, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi chứ không 

phải bỏ ruộng hoang để chờ có lúa gặt. Của cải không tự trên trời rơi xuống, tri thức cũng 

không tự nó toàn tri, hạnh phúc không tự có nếu không vun đắp xây dựng… Cũng thế, 

Nước Trời đã được Thiên Chúa dọn sẵn và dành cho bất cứ ai, không phải tự nhiên mà đạt 

tới, nhưng phải trải qua những gian truân khổ ái và hy sinh thì mới mong đạt được. Những 

khó khăn vất vả nỗ lực ấy đó là bước qua “cửa hẹp” (một lối nói ẩn dụ), vì Nước Trời 

không dành cho kẻ sống buông thả và dễ dãi. Cửa tiền tài, sắc dục, hư danh… là cửa dẫn 

vào cái chết muôn đời. Đó là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay gửi đến cho chúng ta: 

  

1. Đi qua cửa hẹp. 

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

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

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

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

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

ta Người cần ta cộng tác”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tham lam quyền lực và tiền của… 

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

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

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

  

2. Khi cửa đã đóng lại. 

“Cửa hẹp” đưa vào bàn tiệc Nước Trời, nhưng không phải lúc nào cửa cũng mở. Sẽ 

đến giờ “chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại” (Lc 13,25) thì không cách gì, không lý lẽ chi 

để cửa mở ra lại. Đó chính là lúc vô cùng bất hạnh cho những kẻ đến trễ: những kẻ mải 

mê tìm của cải danh vọng, thú vui phù du mà quên đi hạnh phúc vĩnh hằng. 

Bao lâu còn cơ hội và được các mục tử rao giảng, được học hỏi Tin Mừng, được Giáo 

hội kêu mời sống thánh thiện, được đón nhận các Bí tích và được gặp Chúa mỗi ngày nơi 

phép Thánh Thể… chúng ta không quan tâm, rồi sẽ đến lúc cửa đóng lại khi chúng ta lìa 

đời, lúc đó dù chúng ta mang trên mình ấn tích Rửa Tội để nói với Chúa là người có đạo, 

đã từng cùng với mọi người đồng bàn dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nhưng vì trước 

đó chúng ta đã ơ hờ nguội lạnh, thì giờ đó Chúa sẽ bảo không biết ta là ai… 

Cái chết đến sẽ là một sự dứt khoát vĩnh viễn, vì thế đừng ai cứ cho phép mình bê trễ 

việc đạo đức, mải mê thế sự mà không lo sống đạo, tự tin ỷ lại cho đến lúc già rồi mới trở 



về với Chúa. Cái chết sẽ đến bất thình lình, đó là khi cánh “cửa hẹp” sẽ đóng lại vĩnh viễn 

với con người và họ sẽ phải đi vào cõi chết muôn đời. Mọi người phải tự cố gắng qua cửa 

hẹp, chứ không thể ai thay thế qua cửa hẹp giùm cho mình được… Và rồi, khi không lo 

gắng sức lập công lúc còn sống, thì khi cửa hẹp đã đóng lại sau cái chết, thì mọi việc cầu 

nguyện hay xin lễ cũng chẳng còn giúp được gì cho kẻ đã hư đi đời đời. 

  

3. “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống 

hàng chót”. 

Những kẻ đứng hàng đầu này có thể là những người được Chúa ban cho giàu có, 

nhưng lại sống trong ích kỷ, chỉ biết thu vén cho mình những của cải đời này, mà không 

biết chia sẻ trao ban như luật yêu thương Chúa dạy.  

“Những kẻ đứng đầu”có thể là những ai được Chúa ban cho địa vị, chức quyền, khôn 

ngoan, nhưng lại sống trong huênh hoang tự đắc. Thay vì dùng ơn lành Chúa ban để 

nâng đỡ anh em, phục vụ cộng đoàn, họ lại nuôi dưỡng tham vọng cá nhân. 

Những kẻ đứng hàng đầu cũng có thể là những người vốn cho mình là đạo gốc đạo 

dòng, nhưng giữ đạo theo thói quen hoặc câu nệ lề luật máy móc mà nguội dần lòng yêu 

mến, thì còn tệ hơn những người đạo mới được Chúa gọi vào “giờ thứ mười một” 

-… 

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

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

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

 

 

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 13,31-35 

Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra 

khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! " Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với 

con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba 

tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn 

sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được. 

"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai 

đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con 

dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. 

Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi 

nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! " 

  

II. SUY NIỆM 

Mở đầu bài Tin Mừng, kể chuyện có mấy người Pharisiêu đến thưa với Đức Giê-su: 

“Xin ông đi khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông”. 

Hành động này có thể đưa ra ba giả thiết: 

- Thương mến Đức Giê-su nên sợ Người gặp nguy hiểm. 

- Thương hại cho một con người tài năng như Đức Giê-su. 

- Dùng danh hão Hêrôđê để hù doạ Chúa Giê-su. 

 

Nhưng hiểu theo nghĩa nào không quan trọng, mà điều quan trọng hơn là câu trả lời 

của Chúa Giê-su với cả lý trí, ý chí và tự do khẳng định về sứ vụ của Người. 



 

Trước hết, Chúa Giê-su gọi Hêrôđê là con cáo, không phải để chửi bới ông ta, mà đây 

là lối nói ẩn dụ về một hành động rình rập trong bóng tối. Từ sau khi Hêrôđê Cả qua đời, 

tiểu vương Hêrôđê Antipa được nói tới ở đây chỉ được cai trị vùng Galilê và Pérée chẳng 

dính dáng gì đến vùng Giuđê mà là thuộc quyền tổng trấn Philatô. Vì thế, người Pharisiêu 

nhắc tới Hêrôđê để nói với Chúa Giê-su là chỉ để hù doạ mà thôi. Và nếu Chúa Giê-su có 

phải chịu khổ nạn thì cũng ở nội thành Giêrusalem, nơi Hêrôđê không có quyền hành gì. 

Chúa Giê-su nói Hêrôđê Antipa là con cáo vì thực tế ông chỉ là bù nhìn và hành động lén 

lút như con cáo trong bóng tối. 

 

Kế đến, Chúa Giê-su xác định vai trò của ngôn sứ là hành động giữa ánh sáng ban 

ngày, và không sợ bất cứ mối đe doạ nào, và sẵn sàng chết vì Tin Mừng để hoàn tất sứ vụ. 

Cuối cùng, Chúa Giê-su lấy làm tiếc cho dân thành Giêrusalem, đã bao lần Chúa đã 

gửi đến cho họ các ngôn sứ cảnh báo họ ăn năn hối cải, nhưng họ đã lấy làm chói tai và 

giết các ngài. Đến lượt, chính Con Một Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế họ đang trông mong 

đã đến, họ cũng không nhận ra mà hối cải. Dù đã bao lần Người yêu thương ấp ủ họ như 

gà mẹ ấp ủ con mình. 

 

Và rồi, Chúa Giê-su đã tiên báo cho họ thấy cảnh hoang tàn đổ nát của thánh điện và 

nhà cửa nên hoang vu. Việc này đã nên ứng nghiệm, khi chính họ đã đóng đinh Chúa Giê-

su, và đến năm 70 thì tướng Titô đã phóng hoả đốt thành và dân tản mác khắp nơi. 

 

Tóm lại, bài học mà Tin Mừng gửi đến cho chúng ta hôm nay là: 

Dù thuận tiện hay không thuận tiện, hãy sống chứng nhân cho Chúa, can đảm thực thi 

sứ vụ mà Chúa trao cho mỗi người. 

- Nhận ra thời khắc Chúa viếng thăm nhắc nhở chúng ta qua những người được Chúa 

gửi đến, để lo canh tân đời sống mà trở về với Chúa. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết sẵn sàng đón nhận sứ vụ rao giảng Lời 

Chúa với cả lý trí, ý chí và tự do, để chúng con không nao núng trước những bách hại của 

thế gian, mà can đảm khẳng định sứ vụ Chúa trao và quyết tâm hoàn thành. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 14,1-6 

 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng 

bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù 

thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: "Có được 

phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? " Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, 

chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con 

bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát? "Và họ không thể đáp lại 

những lời đó. 

  

II. SUY NIỆM 

Giới răn Sa-bát được giải thích từ việc tin rằng Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật 

trong sáu ngày và ngày thứ bảy thì Người nghỉ ngơi. Chính vì vậy, nguyên thủy người ta 



nghỉ ngày thứ bảy (Sa-bát) như là một sự bắt chước Thiên Chúa, đồng thời dành một ngày 

cuối tuần để chỉ dành riêng cho việc phụng sự Thiên Chúa. Thế nhưng, càng ngày, luật Sa-

bát được các luật sĩ giải thích chi tiết, cặn kẽ và dừng lại ở mặt chữ của luật: chỉ dừng lại ở 

cái lý mà đánh mất cái tình, giữ luật vì luật chứ không còn vì yêu mến Chúa và đánh mất 

đức ái mà luật nhắm tới.   

Hạn từ Sa-bát có nghĩa là “nghỉ ngơi”. Thần học sáng tạo II (St 2,1-3) muốn chứng 

minh việc Thiên Chúa muốn phải thánh hóa một ngày trong tuần, không hẳn để tụ họp cử 

hành phụng vụ cho bằng để mọi người được nghỉ ngơi (x. Xh 20,10). Bởi vì Thiên Chúa 

Chí Thánh không muốn một dân thánh lại chỉ lo nhu cầu ăn uống hằng ngày hoặc chỉ lo 

lao động. 

  

Như thế, khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần 

già, được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, các tiến sĩ - Kinh sư - 

Biệt phái thì sinh ra vụ luật và 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. 

  

Có câu chuyện vui rằng: Ngày đó, trong một đám tang Do-thái, khi hạ huyệt, người ta 

phát hiện người được đem chôn vẫn còn thở và kêu cứu, nhưng vị Rabbi chủ sự lễ nghi an 

táng đã tuyên bố rằng: “Theo nghi thức thì người này đã được tuyên bố là chết vì thế cần 

phải được chôn cất, và được ghi vào sổ tử của Đền Thờ”. Thế rồi người ta đem chôn, dù 

nạn nhân kêu cứu… 

Giống như câu chuyện trên, Rabbi kia sẵn sàng đem chôn một người còn sống “vì… 

luật”. Họ sẵn sàng ném đá chết một người lượm củi nấu ăn, hoặc không dám đi đường cấm 

dù cấp bách liên quan đến sự sống cần cấp cứu. Họ coi việc giữ những điều lặt vặt hoặc 

mạng một con vật hơn là mạng sống của một con người, sẵn sàng kéo một con lừa lên khỏi 

giếng nhưng lại không chấp nhận kéo một thân phận người ra khỏi đau khổ bệnh tật và Sa-

tan trói buộc. 

  

Trong trường hợp của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su có thể nói với người bị 

bệnh phù thũng: Sao anh lại xin tôi làm một điều bị cấm trong ngày Sa-bát? Ngày mai anh 

trở lại đây để tôi chữa cho… Nhưng không, Chúa Giê-su thấy đức ái cần vượt lên trên, vì 

Tin Mừng là để giải phóng, và người ta được giải tỏa khi nhận ra rằng trong xã hội không 

có gì là tuyệt đối, cho dù xã hội muốn áp dụng những luật lệ nào đó với nhãn hiệu là bất 

khả xâm phạm. Luật Sa-bát đúng là một trong những luật căn bản của Sách Thánh, nhưng 

không khỏi có những trường hợp luật ép buộc thay vì giải tỏa. Cũng thế, ngay trong Giáo 

hội, những luật lệ được coi là linh thiêng nhưng một lúc nào đó lại trở thành chướng ngại 

vật cho Tin Mừng, và nếu đúng như vậy, thì dưới ánh sáng của Thánh Thần, lương tâm 

Ki-tô giáo phải tìm ra một giải pháp cho thời điểm ấy. Dám làm như thế mới thực sự là 

người tự do làm con cái Thiên Chúa (x. 1Cr 3,21-23; 8,4; Cl 2,20-23). 

  

Lạy Chúa Giê-su, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi được tuân giữ với lòng yêu 

mến Chúa và tha nhân, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri 

ân và đến với anh chị em với tấm lòng yêu thương. Đó mới là tinh thần của điều răn mới 

mà Chúa muốn nơi mọi người chúng con. Amen. 

 

 



THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 14,1.7-11 

 Đức Giê-su nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ 

ngôn này: "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật 

nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải 

đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà 

xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người 

đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước 

mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ 

được tôn lên." 

 

II. SUY NIỆM. 

 Cám dỗ xảy ra liên lỉ đối với mọi người là ‘cái nồi” và “cái ghế”, nghĩa là sự ham mê 

tiền bạc và chức quyền. Bài Tin Mừng hôm nay chỉ ra rõ ràng hai điều ấy, và để chống lại, 

thay vì dành nhau “cái ghế” thì Chúa Giê-su dạy ta khiêm tốn, thay vì muốn có qua có lại, 

thì Chúa dạy ta cách cho đi nhưng không. 

 

1. Khiêm tốn 

Quan sát thấy mọi người dành nhau ngồi chỗ nhất chỗ cao, chỗ danh dự, Chúa Giê-su 

đã dạy: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người 

trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, 

đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu 

hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết”. Câu nói này đã xoáy sâu vào tận tâm can của những người dự 

tiệc hôm ấy, vì Chúa Giê-su đã lên án những người kiêu ngạo ham danh tìm chỗ nhất, và 

lật tẩy thói giả hình của họ. 

Sau đó, Chúa Giê-su còn dạy: “Khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để 

khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ 

ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc, vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, 

còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. “Nâng lên” chính là muốn khẳng định mình; tự 

coi mình là nhất. Đây là hành vi của những kẻ kiêu ngạo, là thái độ ham danh và ham 

quyền lực muốn được ở trên mọi người.  Còn “hạ xuống” là thái độ của người khiêm 

nhường. Khiêm nhường là nhìn nhận mình còn thiếu, còn bất toàn để vươn lên, còn yếu 

đuối để sám hối.  

 

2. Lòng bác ái chân thật 

Chúa Giê-su dạy: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà 

con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ 

rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông 

sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính 

sống lại".  

Thường thì mọi người chúng ta làm cái gì cho nhau cũng muốn có qua có lại, thậm 

chí tham lam theo kiểu “thả con tép để bắt con tôm, thả con săn sắt bắt con cá rô”. Tự 

bản chất chúng ta cho thấy có một sự phân biệt đối xử bất bình đẳng giữa giàu và nghèo, 

khi dọn tiệc, chúng ta vẫn ưu tiên mời người giàu, và nếu đang lúc dùng bữa, gặp người 

giàu chúng ta vẫn dễ dàng mời họ hơn thấy một người ăn mày đi qua… 

 



Tóm lại, chúng ta bỏ ra thì luôn muốn thu lại, thậm chí muốn thu lại hơn gấp nhiều 

lần, chứ ít ai trong chúng ta có được một lòng quảng đại chia sẻ cho những người nghèo 

khó. Chúng ta vẫn lấy tiêu chuẩn “công bằng kiểu làm ăn kinh tế” để đối xử với nhau, thì 

điều này chúng ta là Ki-tô hữu cũng chẳng hơn gì, vì người ngoại họ cũng làm được hơn 

cả chúng ta, bởi làm việc lành mà được đáp lại, nghĩa là đã được thưởng công rồi, nên 

chẳng còn công phúc gì trước mặt Thiên Chúa nữa cả… 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn trong bậc sống mình để 

Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con. Amen. 
 


