
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 5, 38-48 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo 

anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên 

trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo 

ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy 

cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, 

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như 

vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho 

mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên 

người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, 

thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả 

người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh 

em trên trời là Đấng hoàn thiện. 

 

II. SUY NIỆM 

“LUẬT TIN MỪNG” 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đưa ra một sự so sánh song đối giữa luật Cựu 

Ước và luật Tân Ước, luật bó buộc và luật Tin Mừng, luật nguyên nghĩa và luật kiện toàn, 

luật Do-thái giáo và luật Ki-tô giáo, luật công bằng giao hoán và luật tha thứ, luật đền ơn 

trả oán và luật yêu thương… 

Và Chúa Giê-su muốn xác định rõ ràng, chọn công chính theo luật hay chọn hoàn 

thiện theo Tin Mừng? Chọn theo luật dạy hay chọn theo Thầy dạy? 

 

• Luật dạy: Mắt đền mắt, răng đền răng. 

• Thầy dạy: Ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra cho họ vả luôn… 

“Mắt đền mắt, răng đền răng” có lẽ là điều luật sơ khai nhất của luật hình sự về sự 

công bằng trong thế giới người xưa. Luật báo thù dự kiến kẻ gây hấn sẽ bị đối xử tương 

xứng với điều thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân, giúp trấn áp tội phạm, buộc con người vào 

trong một trách nhiệm và sợ hãi trước sự nghiêm minh của việc mạng thế mạng, nhằm hạn 

chế việc đổ máu do không kiềm chế nỗi sự hận thù và giữ sự quân bình giữa tội ác và hình 

phạt để giảm bớt sự giết hại đồng loại. Tiến triển theo thời gian, người ta có thể thay thế 

việc đền mạng bằng tiền của vật chất… và trong Do-thái Giáo cũng đã có những lời 

khuyên là không cần phải báo thù mà hãy dành sự báo thù cho Đức Chúa (x. Cn 20,22). 

Chúa Giê-su còn đi xa hơn các bậc hiền nhân Cựu Ước khi đòi hỏi rằng phải lấy thiện 

báo ác, lấy yêu thương đáp lại hận thù, có như thế mới diệt được tận căn cái ác ở trong 

lòng con người. Người chủ trương một thái độ rất cá biệt, tương phản hoàn toàn với thái 

độ bình thường: “Đừng chống cự với người ác”. Người đòi hỏi các môn đệ phải bẻ gãy 

vòng xích bạo lực, dù hợp pháp và được báo thù. Nguyên tắc yêu thương của Chúa Giê-su 

làm đảo lộn các cách xử sự theo quy ước của loài người. Sứ điệp Tin Mừng vượt quá các 

giới hạn công bằng giao hoán kiểu xử sự dân ngoại. Đức ái Ki-tô giáo chấp nhận cả các 

giới hạn và khiếm khuyết của con người và lòng nhân ái của Ki-tô hữu là thông dự vào 

tình yêu của chính Thiên Chúa. 



 

• Luật dạy: “Hãy yêu thương đồng loại và ghét kẻ thù”. 

• Thầy dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho họ”.  

Đây quả là một lời dạy khó thực hiện nhất, nhưng là những môn đệ Chúa lại phải cố 

gắng thực hiện, bởi: 

Nếu chúng ta chỉ yêu những người yêu mình thì cũng có hơn gì dân ngoại và những 

người tội lỗi, họ cũng làm được và làm tốt hơn nữa là khác. Chúa Giê-su trên thập giá đã 

KÊU XIN CHÚA CHA tha thứ cho người đóng đinh mình, thánh Têphanô khi bị ném đá 

cũng CẦU XIN CHÚA tha thứ cho những kẻ bách hại… Đến lượt chúng ta là những Ki-tô 

hữu, chúng ta giống Chúa và khác với người ngoại chính là việc yêu thương kẻ thù và cầu 

nguyện cho họ. 

Cá tính của con người thật khó để yêu kẻ thù, ngay việc tha thứ và không trả thù đã là 

cao thượng lắm rồi, đàng này Chúa còn đòi hỏi chúng ta bước thêm một bước cao hơn nữa 

lên đỉnh hoàn thiện là YÊU KẺ THÙ và CẦU NGUYỆN CHO HỌ. Thật ra, dù khó, 

nhưng lại là một phương thế tuyệt hảo nhất có thể hoá giải được những mâu thuẫn giữa 

người với người. Vì khi, cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận càng ngày càng chồng chất từ 

đời cha sang đời con cháu và cả những dòng tộc trả thù đến trường kỳ. Nếu tôi trả thù 

được anh thì con anh tìm cách trả thù tôi và cứ như thế mãi mãi. Còn khi lấy ân để trả thù 

thì không những thù được hoá giải mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu 

thế. 

Bởi khi tha thứ là lúc được thứ tha. Mang trong mình sự hận thù, thì chính ta khổ 

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

khi ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản, nhất là khi ta tha thứ thì ta 

không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà 

đối phương không ngờ, và làm cho chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi 

xúc phạm đến một người tốt, cuối cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ. 

Lại nữa, khi sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại 

chính là tiêu chuẩn Chúa xét công trạng cho chúng ta đáng được ân thưởng Nước Trời. Vì: 

“Anh em đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa tuyên án…” Lỗi lầm giữa chúng ta với nhau 

chẳng là gì so với lỗi phạm giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã ngàn lần 

tha thứ cho chúng ta thì đến lượt chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Chúa cho mưa 

xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, thì tại sao chúng ta phải phân biệt thương ai ghét 

ai? 

 

Vì thế, hãy nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng Hoàn Thiện. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 2,1-12 

Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân 

chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho 

họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng 

vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái 

nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên 

chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con 

đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy Kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 



"Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài 

một mình Thiên Chúa? " Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, 

Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một 

là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của 

con mà đi", điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền 

tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng 

của con mà đi về nhà! " Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi 

người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa 

thấy vậy bao giờ! " 

  

II. SUY NIỆM 

“VAI TRÒ TRUNG GIAN” 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giê-su chữa bệnh cho một người bất 

toại, chữa lành vì lòng tin của các thân nhân và không những chữa lành phần xác mà còn 

tha thứ tội lỗi cho bệnh nhân. 

  

1.  Vai trò trung gian 

Hình ảnh những người thân nhân của người bất toại phải trèo tường dỡ mái nhà, làm 

mọi cách để giúp người thân tiếp cận với Chúa, mong được Chúa chú ý đến sự khốn khổ 

của họ. Cho thấy niềm tin vào quyền năng của Chúa Giê-su và lòng yêu thương dành cho 

người anh em đang phải khốn khổ vì bệnh tật. Lòng tin của họ đã được Chúa Giê-su ghi 

nhận (x. Mc 2,5) và ra tay chữa lành. 

Điều này cho thấy tính tương giao trong niềm tin và lời cầu nguyện. Thật vậy, không 

thiếu những người thân chúng ta, nhữnng người cần đến sự kêu cầu của chúng ta với 

Chúa. Họ bất lực vì nhiều lý do không thể đến với Chúa để được chữa lành, nhất là phần 

linh hồn. Chính vì thế, họ cần chúng ta là những Ki-tô hữu, là những người con của Chúa 

“khiêng” (nâng họ lên) đưa họ đến với Chúa, giúp họ vượt qua những bức tường và dỡ bỏ 

“mái nhà’ (rào cản mặc cảm tội lỗi), để họ được chữa lành. 

Chúa Giê-su không chỉ thấy sự đau khổ của người bất toại, mà còn thấy lòng tin của 

những người khiêng anh ta đến. Tin Mừng nói rõ rằng, thấy lòng tin của ‘họ’ như vậy, 

Người đã chữa lành… Đó là một sự khích lệ lớn cho chúng ta khi chúng ta cầu xin cho 

một ai đó, khi chúng ta trở thành trung gian nối dài tính trung gian của Đức Ki-tô đem 

Chúa đến cho họ. 

  

2. Quyền tha tội 

Khác với mọi người đến nghe giảng và được chữa lành, mấy bác “sư kinh khủng” lại 

đến để bắt bẻ; mọi người chỉ thấy kính phục và ca ngợi quyền năng Thiên Chúa, còn mấy 

ông  “kinh” kia lại chỉ thấy đó là một sự phạm thượng. Theo quan niệm của các Kinh sư, 

bệnh tật là do tội mà ra, có thể do chính đương sự phạm tội, cũng có thể do đời cha hay đời 

ông của đương sự phạm tội mà nay đương sự phải chịu phạt. Chúa Giê-su tuy không chấp 

nhận quan niệm này, nhưng có lẽ hôm nay, Người dùng chính cách nghĩ của họ để chữa 

bệnh, người tha tội cho người bất toại nghĩa là trị tận gốc căn cơ của bệnh. 

Thật ra, theo như lời khẳng định: “…để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có 

quyền tha tội”, Chúa Giê-su muốn mọi người chân nhận chủ quyền của Thiên Chúa, khẳng 

định Người là Đấng có quyền tha tội và hành động chữa lành cho người bất toại là một 

hành động của Thiên Chúa. 



Quyền tha tội đó đã được Chúa Giê-su ban cho các Tông Đồ và lưu truyền từ đời này 

qua đời khác trong Giáo hội; quyền được Chúa ban qua linh mục nơi toà giải tội khi linh 

mục đọc: “Vậy, cha tha tội cho con…”. Như vậy, nếu còn những ai nghi ngờ về năng 

quyền này, hãy đọc lại Lời Chúa (Ga 20,23). 

  

Lạy Chúa Giê-su, cách này hay cách khác, chúng con cũng đang bị bệnh bại liệt tâm 

hồn, xin cho chúng con biết mau chạy đến toà cáo giải để được Chúa tha thứ tội lỗi và 

chữa lành bệnh tật thiêng liêng cho chúng con. Amen. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 6, 27-38. 

"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn 

cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu 

khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của 

anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.  Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng 

đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 

Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội 

lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì 

còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà 

hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay 

mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay 

mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và 

anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc 

ác. 

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét 

đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị 

Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, 

thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và 

đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong 

lại cho anh em bằng đấu ấy." 

  

II. SUY NIỆM 

“YÊU KẺ THÙ” 

Bài Tin Mừng hôm nay khá dài, nhưng điều chính yếu vẫn xoay quanh chủ đề: Hãy 

yêu thương kẻ thù, tha thứ và hãy cầu nguyện cho họ. 

Đây quả là một lời dạy khó thực hiện nhất, nhưng là những môn đệ Chúa lại phải cố 

gắng thực hiện vì nếu không, Ki-tô hữu cũng chẳng hơn gì những người ngoại. 

  

1. Yêu thương kẻ thù. 

Nếu chúng ta chỉ yêu những người yêu mình thì cũng có hơn gì dân ngoại và những 

người tội lỗi, họ cũng làm được và làm tốt hơn nữa là khác. Chúa Giê-su trên thập giá đã 

kêu xin Chúa Cha tha thứ cho người đóng đinh mình, thánh Têphanô khi bị ném đá cũng 

cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ bách hại… Đến lượt chúng ta là những Ki-tô hữu, 

chúng ta giống Chúa và khác với người ngoại chính là việc yêu thương kẻ thù và cầu 

nguyện cho họ. 



Cá tính của con người thật khó để yêu kẻ thù, ngay việc tha thứ và không trả thù đã là 

cao thượng lắm rồi, đàng này Chúa còn đòi hỏi chúng ta bước thêm một bước cao hơn nữa 

lên đỉnh hoàn thiện là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Thật ra, dù khó, nhưng lại là một 

phương thế tuyệt hảo nhất có thể hoá giải được những mâu thuẫn giữa người với người. Vì 

khi, cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận càng ngày càng chồng chất từ đời cha sang đời 

con cháu và cả những dòng tộc trả thù đến trường kỳ. Nếu tôi trả thù được anh thì con anh 

tìm cách trả thù tôi và cứ như thế mãi mãi. Còn khi lấy ân để trả thù thì không những thù 

được hoá giải mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu thế. 

   

2. Khi tha thứ là lúc được thứ tha. 

Mang trong mình sự hận thù, thì chính ta khổ trước, ăn không ngon ngủ không yên vì 

tức giận ấm ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa… Nhưng khi ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì 

và tâm hồn thanh thản, nhất là khi ta tha thứ thì ta không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. 

Tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà đối phương không ngờ, và làm cho 

chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi xúc phạm đến một người tốt, cuối 

cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ. 

Lại nữa, khi sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại 

chính là tiêu chuẩn Chúa xét công trạng cho chúng ta đáng được ân thưởng Nước Trời. Vì: 

“Anh em đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét, đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa tuyên 

án…” Lỗi lầm giữa chúng ta với nhau chẳng là gì so với lỗi phạm giữa chúng ta với Thiên 

Chúa, nhưng Thiên Chúa đã ngàn lần tha thứ cho chúng ta thì đến lượt chúng ta cũng phải 

tha thứ cho nhau. Chúa cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, thì tại sao chúng 

ta phải phân biệt thương ai ghét ai? 

 

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

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

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

Chúa thứ tha tội lỗi. Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 9,14-29 

Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất 

đông đang vây quanh các ông, và các Kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-su, 

lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ: "Anh 

em tranh luận gì với họ thế? " Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem 

con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu 

xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy 

để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi." Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, 

không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người 

cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi." Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy 

Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi 

cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ 

xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì 

xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: 

nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin." Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi 



tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! " Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức 

Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và 

không được nhập vào nó nữa! " Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như 

chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! " Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó 

dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng 

con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? " Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới 

trừ được thôi." 

 

II. SUY NIỆM 

Hôm nay sau khi Chúa Giê-su và ba môn đệ thân tín vừa từ trên núi Tabo đi xuống, 

thì gặp ngay một đám đông đang nhao nhác vây quanh một em bé bị quỷ ám nằm lăn lộn 

trước sự bất lực và đau khổ của người cha tội nghiệp. Chúa Giê-su ngao ngán vì sự cứng 

lòng tin của mọi người, nhưng Người cũng đã chữa lành cho đứa bé bị quỷ ám, và qua đó 

dạy cho họ biết về sức mạnh của lời cầu nguyện. 

 

Trước hết, qua lời cầu xin của người cha đứa bé bị quỷ ám và qua lời của Chúa Giê-

su, chúng ta cảm nhận được rằng, Chúa Giê-su cay đắng vì lòng tin hời hợt của mọi người: 

“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn 

phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” 

Thật vậy, người đương thời theo Chúa chỉ vì sự tò mò và niềm tin của họ chỉ dựa trên 

phép lạ, chứ không phải xuất phát từ tấm lòng yêu mến thật sự. Họ quan niệm sai về vai 

trò Thiên Sai của Chúa, cụ thể là họ tụ tập chờ đợi Chúa chỉ vì được ăn no hoặc chỉ vì tò 

mò để được xem Chúa Giê-su trừ quỷ mà thôi. Và có lẽ, đáng buồn hơn là các môn đệ của 

Người đã thất bại trong việc trừ quỷ cho đứa bé, chỉ vì các ông đã lầm tưởng có thể dùng 

quyền trừ quỷ bằng sức riêng mình. 

 

Loại quỷ “câm” này các môn đệ trừ không được, không phải vì năng quyền trước đó 

Chúa Giê-su ban cho các ông khi đi truyền giáo không đầy đủ, nhưng do các ông ỷ lại vào 

sức mình. Theo đoạn kết bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su bảo các môn đệ rằng chỉ trừ 

được quỷ “câm” bằng lời cầu nguyện, nghĩa là phải dùng sức mạnh của Chúa mới trừ 

được, mà muốn có sức mạnh từ nơi Chúa thì phải kết hiệp với Người qua đời sống cầu 

nguyện. Trong khi các môn đệ lúc “vắng Chúa” đã ỷ lại vào sức riêng mình để làm phép lạ 

vì cứ tưởng mình có quyền ấy mà không cần đến Chúa. Đó cũng là một sự yếu kém về đức 

tin. 

Không ít người trong chúng ta cũng thế, khi thành công thì luôn nghĩ là do tài năng 

của mình mà quên Chúa, khi khó khăn hay đứng trước mưu ma chước quỷ lại dại dột dùng 

sức riêng mình để chống lại và rồi thất bại ê chề. Hôm nay Chúa Giê-su nhắc cho chúng ta 

rằng, quỷ chỉ sợ lời cầu nguyện, vì khi cầu nguyện là chúng ta đang dùng lấy sức mạnh 

của Chúa Giê-su mà làm cho ma quỷ khiếp đảm. 

 

Chúa Giê-su đã tuyên bố rằng: “Mọi sự đều có thể đối với người tin”. Người cha 

khốn khổ tội nghiệp khi nhìn cảnh đau đớn của đứa con bị quỷ dữ hoành hành, đã đem đến 

cho các môn đệ của Chúa Giê-su để xin họ trừ quỷ (lúc Chúa Giê-su còn ở trên núi) nhưng 

các môn đệ Chúa Giê-su trừ không được. Điều này càng làm cho niềm tin mong manh của 

người cha đã yếu kém lại càng mong manh và thất vọng hơn bao giờ hết. Chúa Giê-su cảm 

kích trước lời thân thưa của ông mà chữa lành cho con ông: “Lạy Thầy, tôi tin, nhưng xin 

giúp đức tin yếu kém của tôi”. 



Đó cũng là thực trạng của không ít người trong chúng ta, niềm tin chúng ta vốn mong 

manh vì thiếu chiều sâu tri thức về Thiên Chúa và lòng mến đối với Người; niềm tin của 

chúng ta còn mong manh hơn khi gặp phải nhưng người mà chúng ta thần tượng lại bất lực 

trước sự hoành hành của tội lỗi và ma quỷ. Chúng ta gặp phải những vị mục tử thiếu đời 

sống cầu nguyện, chúng ta gặp phải những tu sĩ lo tìm thành công cho riêng mình, thì lúc 

đó niềm tin chúng ta càng bị thử thách hơn. Hãy như người cha của đứa bé bị quỷ ám hôm 

nay, mau chạy đến với Chúa để xin Người nâng đỡ niềm tin cho chúng ta. Chúa sẽ không 

bao giờ bỏ rơi những ai tìm kiếm Người. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con một đức tin trưởng thành, để nhờ 

niềm tin tuyệt đối vào Chúa, chúng con đủ sức chống lại mọi mưu ma chước quỷ đang xâm 

nhập vào mọi vấn đề của cuộc sống hôm nay. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 9,30-37 

Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

đã sai Thầy." 

 

II. SUY NIỆM 

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

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

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

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

chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn 

sơ, khiêm tốn và hi sinh phục vụ: 

 

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

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

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

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

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

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

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

ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn… 



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

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

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

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

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

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

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

ta nơi thế gian này. 

 

2. Tinh thần tự hạ 

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

người." 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em trong phận vụ riêng Chúa ban cho từng người. 

 

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

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

hăng say phục vụ vô vị lợi. Để trong mọi sự Chúa được vinh danh nơi mọi người. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 9,38-40 

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh 

Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giê-

su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi 

ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ 

chúng ta. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay rất ngắn, kể chuyện môn đệ Gio-an đến báo cáo với Chúa 

Giê-su là có người dám nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã can ngăn “vì họ làm 

như thế là mất quyền lợi tinh thần cũng như vật chất của chúng ta”. Nhưng Chúa Giê-su đã 

trả lời: “Ngăn làm gì, ai không chống lại ta là ủng hộ ta”. 

 

Việc nhân danh Chúa để xua trừ ma quỷ và cứu giúp người luôn luôn là việc tốt. 

Nhân danh Chúa chứ có phải nhân danh tà thần nào đâu mà phải ngăn cản? 



Thế nhưng, nếu dám nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta sẽ thấy ngay một thực tế là: 

Không thiếu vị giữ cho mình cái đặc quyền nhân danh Chúa để loan giảng Tin Mừng, 

sợ “mất quyền lợi” hoặc “nhỏ đi miếng bánh” hay “ảnh hưởng đến thế giá” và ganh tỵ với 

những người khác, dù ai cũng có quyền làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách thế mà 

không ngược với đức tin Ki-tô Giáo.  

Đôi khi cộng đoàn này phản đối cộng đoàn kia, nhóm từ thiện này lên án nhóm từ 

thiện nọ, và ai cũng nhân danh Chúa để khiển trách các hoạt động của nhau. 

Đành rằng Giáo hội là duy nhất và tông truyền rất cần đến cơ cấu phẩm trật, nhưng 

không vì thế mà làm hạn chế sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa trao phó cho hết mọi 

người từ khi lãnh Bí tích Rửa Tội. Mọi người đều có trách nhiệm làm cho Chúa được vinh 

danh nơi bậc sống của mình.  

 

Vườn hoa Giáo hội Chúa thì muôn màu muôn vẻ, nhưng cùng góp chung tô điểm cho 

Nước Chúa thêm xinh đẹp rạng rỡ; cánh đồng truyền giáo bao la rất cần đến nhiều sáng 

kiến từ các cá nhân, hội đoàn và các linh đạo hoạt động mới. 

Là người con Chúa trong lòng Giáo hội, chúng ta không ganh tỵ với việc thiện của 

người khác, không tự cho mình có đặc quyền lo việc Chúa, nhưng tất cả đều được mời gọi 

có những sáng kiến làm chứng cho Chúa và giúp đỡ tha nhân. Đồng thời bằng sức mạnh 

của Lời Chúa và đời sống cầu nguyện, chúng ta cùng với Chúa Giê-su xua trừ những âm 

mưu ma quỷ ra khỏi bản thân, gia đình và giáo xứ chúng ta. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con nhiệt thành làm cho nước Chúa được 

lan rộng và danh Chúa được mọi người biết đến. Xin cũng đừng để chúng con vì những 

ghanh ghét phân bì hay đố kỵ mà làm gián đoạn công cuộc truyền giáo mà Chúa đã giao 

phó cho mọi người chúng con trong đấng bậc mình. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 9,41-50 

"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo 

thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối 

đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt 

nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, 

phải vào lửa không hề tắt. [ ] Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt 

một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. [ ] 

Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên 

Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa 

không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái 

gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ 

muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau." 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đưa ra lời khích lệ cho những ai biết làm phúc 

cho đồng loại, đồng thời lên án gay gắt những kẻ gây cớ vấp phạm cho tha nhân. 

 



1. Hoa trái của lòng bác ái. 

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo 

thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41). 

Trên một bia mộ kia có khắc dòng chữ: 

“Tôi đã mất những gì tôi xài phí 

Chỉ còn lại những gì đã cho đi”. 

Cái kết khủng khiếp của phận người là không thể mang được bất cứ một thứ của cải 

vật chất nào theo mình về thế giới bên kia, bởi tất cả sẽ ở lại sau cái chết. Thế nhưng con 

người cứ lo vun vén và giữ khư khư nó, giữ lại đến mức dư thừa mà không chia sẻ cho 

người đói khát bất hạnh, lo thu tích để rồi lúc chết đi phải để lại cho người khác tận hưởng. 

Họ không ý thức được rằng, chỉ có lòng bác ái và những gì chia sẻ cho tha nhân vì tình 

yêu thương thì sẽ theo họ về cõi vĩnh hằng. 

Vấn đề được Thiên Chúa ân thưởng không hệ tại ở giàu hay nghèo, cũng không hệ tại 

ở việc cho hàng tỷ đồng hay chỉ là một bát nước lã, nhưng là biết sống tương quan đức ái 

với tha nhân, giúp đỡ nhau vì lòng mến Chúa và yêu đồng loại. Người cho nhau một ly 

nước vì Chúa thì có giá trị hơn gấp bội so với người cho cả gia tài chỉ vì được ca tụng đời 

này. 

 

2. Đừng làm cớ cho người khác vấp ngã. 

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối 

đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42). 

Sống trong thế giới, vàng thau lẫn lộn, gương tốt thì ít và gương xấu lại quá nhiều. 

Ngày nay, phương tiện truyền thông là con dao hai lưỡi khiến những gương mù gương xấu 

dễ tràn lan và đầu độc con người, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng cái xấu xem ra hấp dẫn hơn, 

mạnh mẽ hơn và dễ bắt chước hơn.  

Chúa Giê-su tỏ ra thái độ dứt khoát và nghiêm khắc đối với những người gây cớ làm 

cho người khác phạm tội, đặc biệt là ngăn cản người khác đến với Thiên Chúa: “Khốn cho 

kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã, thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển thì 

hơn”. Chúa Giê-su răn đe cương quyết kẻ làm người khác sa ngã vì đó là tiếp tay với ma 

quỷ, làm gương xấu cho anh em, cho người khác. 

Vì thế, mọi người con Chúa cần phải cẩn trọng giữ mình, biết biện phân trước mọi 

thông tin và hình ảnh tốt xấu, biết tránh nên cớ vấp phạm cho tha nhân, và đặc biệt làm 

cho gương sáng và cái tốt được nhân rộng để lấn át bớt sự dữ đang hoành hành. 

Giống như đám cỏ gấu không thể diệt sạch được vì nó có rễ sâu, nhưng chúng sẽ bị 

lấn át khi chúng ta trồng khoai lang vào. Cũng thế, gương xấu tự nó không thể nhổ sạch, 

nhưng nhân đức sẽ lấn át nó dần dần làm cho sự xấu chết hẳn. Điều đáng ghi nhận là hiện 

nay nhiều người đã biết dùng những sinh hoạt và trò chơi lành mạnh để thay thế và giúp 

giới trẻ quên dần những tệ nạn. “Không ai làm tôi hai chủ” nếu chúng ta lo tìm kiếm 

những điều tốt, thì tự nó cái xấu sẽ lụi tàn. 

 

Việc Chúa Giê-su nói cái gì trở nên dịp tội thì hãy lo cắt đi, chấp nhận mất một bộ 

phận mà tránh được hoả ngục. Ở đây không hiểu theo nghĩa đen là phải chặt tay móc mắt, 

vì nếu thế thì không còn ai toàn vẹn vì bản năng yếu đuối của con người. Điều Chúa muốn 

nói ở đây là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, phải cất đi và xa lánh những nguy cơ có thể đẩy 

chúng ta đến phạm tội, dù phải chấp nhận phần thiệt về mình, như lánh xa những ấn phẩm 

đen, không đến những nơi chốn không thích hợp, tránh dùng những thức uống làm mình 

mất kiểm soát… 



 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con ý thức về tinh thần bác ái Ki-tô Giáo 

mà luôn sẵn lòng đóng góp phần mình trong khả năng có thể, để giúp đỡ những ai nghèo 

khổ và bất hạnh. Xin cũng cho chúng con biết xa lánh những dịp tội, cũng như không làm 

cớ cho ai vấp phạm mà xa lìa danh Chúa. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 10,1-12 

Đức Giê-su đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng 

lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu 

đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ 

hỏi thế là để thử Người. Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? " Họ 

trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-su nói với họ: "Chính 

vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi 

đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người 

đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như 

vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối 

hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều 

ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai 

bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình." 

 

II. SUY NIỆM 

Xã hội loài người thời đại nào và bất cứ nơi đâu, từ những tộc người sơ khai cho đến 

những xã hội văn minh, cũng đều có luật về hôn nhân gia đình. Đặc biệt nơi nhiều tôn giáo 

còn tâm linh hóa hôn nhân thành một định chế của niềm tin và nghi lễ. 

Bộ luật Do-thái cũng đưa ra quy định về hôn nhân cách chi tiết, trong đó có cả việc 

cho phép ly dị (Đnl 24). Tuy nhiên, việc đặt ra quy định về ly dị của Do-thái Giáo đã để lại 

một sự bất công và hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ, và qua đó xem nhẹ tình yêu và 

sự trung tín trong hôn nhân.  

Sách Đệ Nhị Luật chương 24,1-3 ghi:  

“Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không 

đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng 

một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà người ấy, nếu nàng đi 

lấy chồng khác, mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng một chứng thư ly dị, 

trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm vợ mà chết, 

thì người chồng đầu tiên đã đuổi nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa, sau khi 

nàng đã ra ô uế”.  

Thật ra, sách Đệ Nhị Luật chỉ biên tập lần cuối và đầy đủ như ngày nay là từ sau năm 

-587, nên không loại trừ chuyện người ta đã thêm vào những điều có lợi cho họ, nhưng đã 

gán cho Môisê đã mất trước đó rất lâu. Chế độ trọng nam khinh nữ và phân biệt đối xử 

không chỉ có nơi Do-thái, mà là cả vùng Trung Đông, đặc biệt nơi các nước Hồi Giáo vẫn 

tồn tại việc bất bình đẳng này cho đến hôm nay. Người Do-thái coi người nữ đứng hàng 

thứ sáu trong nhà, xếp sau cả vật nuôi của họ. Họ xem người nữ như một món đồ để thỏa 

mãn và lưu truyền nòi giống, thích thì giữ và chán thì bỏ. Không có hôn nhân đích thực vì 

không có được sự cao cả của tình yêu và lòng trung tín.  



 

Hôm nay khi người Pha-ri-sêu đến hỏi Chúa Giê-su xem họ có được phép ly dị 

không? Thay vì trả lời “Có” hay “Không” - vì Chúa Giê-su biết họ có ý gài bẫy Người sẽ 

phạm một trong hai tội: vi phạm Lề Luật hoặc đối đầu với Hêrôđê - thì Chúa Giê-su lại 

nhắc cho họ điều căn bản là từ thuở ban đầu là Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có 

nữ, chúc phúc cho họ để nên một với nhau “bất khả phân ly”. 

“Thuở ban đầu” – có nghĩa là từ ngàn đời trong ý định của Thiên Chúa đã muốn 

người nam và nữ kết hợp với nhau trong việc cộng tác sáng tạo và bất khả phân ly. Thế 

nhưng, vì ích kỷ mà con người phản bội dối gian nhau, thiếu tình yêu thương và tha thứ 

cho nhau… dẫn đến đổ vỡ. Chính vì thế mà Môsê cho phép ly dị như một chọn lựa ngoài ý 

muốn để giải gỡ cho họ. Chúng ta cần dừng lại ở lời này của Chúa Giê-su: ông Môisê cho 

phép chứ không phải Thiên Chúa đã ban bố điều đó, và ông Môisê cho phép là vì lòng 

chai dạ đá của họ. 

Như vậy, Chúa Giê-su xác định rõ ràng về ý định của Thiên Chúa và nâng hôn nhân 

lên hàng Bí tích. Người khẳng định khi hôn nhân thành sự là cả hai đã nên một xương một 

thịt và do Thiên Chúa kết hợp nên loài người không ai có quyền phân ly. Và hôn nhân là 

sự bình đẳng, bổ trợ cho nhau để cùng hướng tới sự cộng tác sáng tạo của Thiên Chúa. 

Ngày hôm nay, Giáo hội Công giáo vẫn trung thành với luật Chúa là duy trì sự bất 

khả phân ly, nghĩa là khi một cuộc hôn nhân đã thành sự thì Hội thánh không thể chấp 

nhận cho ly dị, trừ những trường hợp chứng minh được tiêu hôn, hoặc một số trường hợp 

được ly thân mà thôi.  

 

Lạy Chúa, giữa xã hội hôm nay khi mọi giá trị luân lý, nhất là hôn nhân bị đảo lộn. 

Xin cho chúng con biết hy sinh và lvị tha, để xây dựng hôn nhân Ki-tô Giáo vững chắc, từ 

đó giúp nhau thắng vượt được mọi khó khăn có thể làm tan vỡ gia đình. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 10, 13-16 

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các 

môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với 

Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy 

bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ 

chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện nhiều bà mẹ đem trẻ em đến để được Chúa Giê-su 

đặt tay chúc lành. Qua hình ảnh nhưng trẻ thơ, Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ bài học về 

tinh thần đón nhận Nước Thiên Chúa. 

 

1. Nước Thiên Chúa dành cho những tâm hồn bé mọn. 

Cám dỗ lớn nhất của con người 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… Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là 

phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo 

thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người. 



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

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

ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn… 

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

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

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

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

 

2. Hãy để trẻ nhỏ đến với Chúa. 

Một cách nào đó, chúng ta vô tình hay hữu ý đã ngăn cản trẻ nhỏ đến với Chúa khi: 

Ngay những ngày đầu trẻ được sinh ra, chúng ta bê trễ việc lo cho trẻ lãnh Bí tích 

Thánh Tẩy làm con cái Chúa. 

Không tập tành cho con trẻ làm quen tiếp xúc và yêu mến Lời Chúa, kinh nguyện 

hằng ngày cùng những việc đạo đức ngay tại nơi gia đình. 

Không ngăn ngừa hoặc tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với những thứ văn hoá xấu (bạo 

lực, phim ảnh, sách báo, trò chơi thiếu lành mạnh), chính những thứ đó gián tiếp ngăn 

ngừa trẻ tiếp cận với Chúa. 

Không sống nêu gương đạo đức và thánh thiện cho trẻ… 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con có tâm hồn đơn sơ trong trắng, để như 

những trẻ thơ vô tội, chúng con xứng đáng là những công dân Nước Trời, là nơi chỉ dành 

cho những ai đơn sơ bé mọn. Amen 


