
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6,24-34 

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

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

làm tôi Tiền Của được. 

"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng 

lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng 

trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích 

vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn 

chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ 

một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài 

đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, 

Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc 

đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà 

Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, 

anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, 

dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những 

thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày 

mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 

 

II. SUY NIỆM 

 

“TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA 

VÀ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI” 

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

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

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

chủ đời mình chứ không phải nô lệ cho tiền bạc; tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa là 

lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. 

 

1.  Không làm tôi hai chủ. 

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

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

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

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

đạo đức rồi dần dần tiền của lấn át dần Thiên Chúa, tiền và những lo toan vật chất ngự trị 

trong tâm hồn ta thay cho Thiên Chúa. 

« Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ» Chỉ có một chủ chứ không có hai chủ. Ai 

làm đầy tớ cho tiền bạc, người ấy đương nhiên không có quyền làm ông chủ; người ấy 

mang trên mình cái ách nô lệ này. Quả thật, đồng tiền đúng ra không có quyền, nó là tên 

nô lệ bất chính… Sự giầu có không sinh ra với chúng ta, không theo chúng ta đến cùng 

đích của cuộc đời. Trái lại, Đức Ki-tô, ở với chúng ta vì Người là sự sống... 



Con người không được bình an là quá lo lắng về của cải vật chất, để rồi trằn trọc nghĩ 

suy tính toán, lấn chiếm hết cả thời giờ nghỉ ngơi và cầu nguyện, dẫn đến mất cả niềm tin 

vào sự an bài của Thiên Chúa. 

 

2. Tin vào Chúa quan phòng. 

Chúa Giê-su không chủ trương cho chúng ta lười biếng hay ỷ lại, mà là muốn chúng 

ta đừng quá tin cậy vào sức mình, nhưng cần đến sự tin tưởng phó thác với sự quan phòng 

của Thiên Chúa.  

Sự tin tưởng vào Chúa Quan Phòng không có tính cách thụ động, khoanh tay ngồi 

chờ “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, không phải thái độ vô vi, yếm thế, buông trôi. 

Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là 

cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người: tự giúp mình thì trời sẽ 

giúp cho.  

“Đức tin chân chính phải thể hiện bằng việc làm”, càng tin càng phải đem “hết sức 

mình, hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn” cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu thế của 

Thiên Chúa; biết xây dựng trần thế tốt đẹp như khi Người dựng nên mọi sự tốt đẹp; biết 

xây dựng Nước Trời cho tình thương của Thiên Chúa trải rộng khắp mọi nơi. 

Chúa Giê-su đưa ra một bằng chứng cụ thể để nâng đỡ đức tin của chúng ta vào sự 

quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo thượng đẳng của Người: “Chim trên trời, 

bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng, để ý 

đến”, huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và 

được Chúa Giê-su Ki-tô cứu chuộc bằng chính giá máu của Người. 

 

"Trước hết hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Người", nghĩa là: Thiên Chúa 

phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản 

thân và đưa người khác về với Chúa. Nếu đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý Thiên 

Chúa và chương trình của Người. 

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phân định giữa việc chọn Chúa hay chọn tiền bạc, 

quá lo lắng đến vật chất hay luôn tín nhiệm vào sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng 

con biết ưu tiên tìm kiếm Nước Chúa và sự thánh thiện, để mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho 

chúng con. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 2, 18-22 

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến 

hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn 

chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? " Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc 

cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ 

không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn 

chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá 

vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu 

da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng 

rượu mới, bầu cũng phải mới! " 

 



II. SUY NIỆM 

 

“ĐỜI SỐNG MỚI – TINH THẦN MỚI” 

Ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí là ba sinh hoạt chính trong đời sống đạo đức 

của Do-thái Giáo. Họ có một cuộc “đại chay” bắt buộc nhân ngày lễ xá tội. Đồng thời họ 

cũng có những cuộc chay tịnh khác mang tính cách tập thể, chẳng hạn như vào các ngày tổ 

quốc gặp hoạn nạn. Ngoài ra, những người đạo đức còn ăn chay vì lòng sốt sắng, như các 

môn đệ của Gio-an Tẩy Giả và những người Biệt phái, họ thường ăn chay mỗi tuần hai 

lần. Chung quy lại, ăn chay đối với Do-thái Giáo bao gồm ba ý nghĩa chính: 

- Để tỏ lòng sám hối và xin ơn. 

- Đợi chờ Đấng Cứu Thế đến giải phóng dân khỏi ách đô hộ ngoại bang. 

- Lòng đạo đức. 

 

Từ đó, chúng ta có thể hiểu, những người thắc mắc về việc ăn chay trong bài Tin 

Mừng hôm nay là ăn chay bởi sự nhiệt thành đạo đức. Bởi vì, ngay trong lời thắc mắc của 

họ: “Tại sao môn đệ của Gio-an và Biệt phái ăn chay, còn môn đệ Thầy thì không?” 

Theo trình tự của Tin Mừng, đây không phải là dịp xá tội để giữ chay theo mùa, đây 

cũng không phải việc cố ý thắc mắc vì không tin Đấng Cứu Độ đã đến, vì chính Gio-an 

Tiền Hô (bao gồm các môn đệ của ngài) đã tin Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế. 

Lại nữa, trong câu trả lời của Chúa Giê-su: "Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự 

tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng?” Nghĩa là trong thời gian của sự 

vui mừng. Hơn nữa, Chúa Giê-su còn lấy ví dụ về “miếng vải mới không thể vá vào áo 

cũ”, nghĩa là Người lên án về việc người Do-thái muốn dùng cái đạo đức của mình để áp 

đặt cho người khác, họ muốn dùng cái bình luật cũ để đổ rượu giao ước mới vào. 

Nhưng dù hiểu theo nghĩa nào, thì tự bản chất việc ăn chay của người Do-thái là một 

phương thế rất tốt, và chính Chúa Giê-su cũng ủng hộ việc chay tịnh là phương thế để 

chống lại ma quỷ và chước cám dỗ. Nhưng ở đây, Người nhấn mạnh đến tinh thần ăn chay 

chứ không phải sự tỏ lộ ra bên ngoài như đầu tóc bù xù, mặc đồ xuếch xoác, mặt mày ủ rũ, 

thiểu não… để thiên hạ khen là đạo đức thánh thiện. 

Nơi Tin Mừng Matthêu, Chúa Giê-su còn dạy: “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt 

cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, 

Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả 

công cho anh”. Dĩ nhiên là không phải cứ hễ giữ chay là phải xức nước hoa hay bận đồ 

đẹp hoặc giả bộ vui vẻ, mà là sự kín đáo âm thầm chỉ mình ta với Chúa. Không tìm vinh 

danh nơi lời ca tụng người đời, mà là để Thiên Chúa được vinh danh nơi sự hi sinh hãm 

mình của chúng ta.  

 

Như vậy, qua việc chất vấn của người Do-thái, Chúa Giê-su đã nhân cơ hội này, dạy 

chúng ta những bài học sau: 

Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Chúa Giê-su về việc ăn chay bởi vì họ xét 

đoán người khác, bắt người khác làm theo ý của mình, bắt người khác phải giống như họ, 

tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình. 

Trở thành môn đệ Chúa Giê-su, ta phải thay đổi cách sống cũ, từ suy nghĩ đến hành 

động, để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với Tin 

Mừng. 

Vải vá áo, rượu trong bình là hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi buớc 

theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với Tin mừng. Thay đổi tư tưởng, 



lời nói và hành động Thay đổi để trở nên giống như Chúa Giê-su, hiền lành, khiêm 

nhượng, yêu thương phục vụ, khoan dung tha thứ… 

 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con biết hãm mình để chiến đấu chống lại chước 

ma quỷ cám dỗ, xin cho chúng con cũng luôn ý thức rằng việc ăn chay hãm mình trở thành 

phương thế đền tội và có công phúc trước mặt Chúa không hệ tại ở số lượng hay được ghi 

nhận từ người đời, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành cùng với tâm tình riêng tư giữa 

chúng con với Chúa. Amen 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 6,39-45 

Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả 

hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà 

thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của 

chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy 

để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong 

con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy 

rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! 

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh 

quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm 

gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy 

ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 

 

II. SUY NIỆM 

Sai lầm của một người bình thường, thì tác hại chỉ riêng mình người ấy, nhưng nếu tư 

tưởng hoặc công việc của một nhà lãnh đạo hay một người lo việc giáo dục sai lầm thì hệ 

quả kéo theo sai lầm của cả một thế hệ. Thật vậy, khi những người có trách nhiệm xét 

đoán và phân định sai thì kéo theo cả một hệ thống sai lầm và hậu quả càng trở nên tệ hại. 

Đó cũng là điều các bậc thầy Do-thái mắc phải mà Chúa Giê-su lên án họ qua bài Tin 

Mừng hôm nay: 

  

1. Mù dắt mù thì cả hai sẽ lăn cù xuống hố. 

Điều Chúa Giê-su nhắm tới đầu tiên chính là những bậc thầy Do-thái, họ đang bị mù 

về tâm linh vì không nhận ra Chân Lý, không nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ, và 

chính vì sự mù loà đó mà họ đã dẫn đưa cả đoàn dân đến sự sai lạc để rồi phải rơi “xuống 

hố” diệt vong. 

Đó là cái mù đức tin. Nghĩa là không biết gì về nguyên nhân và cùng đích của cuộc 

sống, cũng không biết mình đang sống để làm gì, sau này mình sẽ ra sao. Cái mù này liên 

can tới định mệnh đời đời của mỗi người. 

Với tư cách là Ki-tô hữu, người môn đệ của Đấng đã tự xưng mình là ánh sáng thế 

gian, chúng ta phải củng cố niềm tin cho trong sáng và vững bền, để trong nhận thức cũng 

như trong hành động, ta trở nên đuốc sáng soi cho mọi người về những giá trị siêu nhiêu 

cũng như tự nhiên của cuộc sống. 

Cũng có thể hiểu cái mù ở đây là cái mù của con mắt tâm hồn, nghĩa là người biết 

một đôi điều về phương diện nào đó, học lóm được cái gì đó, nhưng thích phô trương giữa 



dân chúng, thích làm thầy dạy người khác. Xã hội có nhiều người bị mù con mắt tâm hồn 

thì xã hội sẽ loạn, giáo xứ lắm kẻ bị mù loà tâm linh thì giáo xứ xuống cấp… nhất là người 

mù tâm linh kia mà giữ được chức vụ trọng yếu trong cộng đoàn hay giáo xứ thì còn tệ hại 

hơn. 

  

2. Việc mình thì quáng, việc người thì sáng. 

Dân gian có câu: 

“Chân mình những lấm mê mê 

Lại cầm bó đuốc đi rê chân người” 

Chúa Giê-su vạch rõ tính cách của nhiều người trong chúng ta thường thì không thấy 

lỗi lầm của mình, nhưng lại xoi mói dò xét cái lỗi của người khác mà lắm khi cái lỗi của 

chúng ta còn lớn gấp trăm lần cái lỗi của tha nhân. 

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại 

không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong 

con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả 

hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái 

rác khỏi mắt anh em ngươi". 

Cái lỗi nhỏ như cái rác của tha nhân thì mình dễ nhìn thấy, nhưng cái lỗi lớn như xà 

nhà của mình thì lại không thấy. Chúng ta dễ dàng kết án cái lỗi nhỏ nhặt của tha nhân, 

nhưng lại không ý thức về những tội tày đình của bản thân… 

Chúng ta dễ nói lên ý kiến, nhận định chủ quan về người khác, mặc dù chúng ta 

chẳng có trách nhiệm để làm việc đó, hay sẵn sàng rêu rao cho mọi người biết về những 

sai lầm, khiếm khuyết của người khác nhằm ngầm ý đề cao mình hơn. 

Chúa Giê-su không cấm chúng ta có những nhận xét khách quan, những nhận xét 

phân biệt phải trái, sai quấy. Nhưng khi chúng ta kết tội và lên án lương tâm người anh 

em, là chúng ta xâm phạm quyền chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Trong đời sống cộng 

đồng, điều này dễ xảy ra khi chúng ta có một chút gì hơn anh chị em mình thì dễ dàng 

dùng mình làm tiêu chuẩn để lên án người khác, hay những khi “suy bụng ta ra bụng 

người”, mắt mình dính bụi thì thấy mọi thứ đều bẩn. 

 

3. Xem quả biết cây. 

Nhiều người khi nghe đoạn Tin Mừng này, thường tập trung chú giải theo 

hướng “cha nào con nấy” hay “hổ phụ sinh hổ tử”. Nghĩa là cha mẹ làm sao thì con nó 

làm vậy. Điều này có phần đúng khi “cha mẹ hiền để đức cho con”, vì con cái kế thừa tính 

di truyền về hình dáng và cá tính từ cha mẹ. Tuy nhiên, sự kế thừa thường bị phá vỡ bởi 

phần nhiều do hoàn cảnh và môi trường đã tác động làm thay đổi đời sống luân lý đạo đức 

nơi thế hệ sau. Cụ thể, không thiếu những bậc cha mẹ đạo đức sinh ra đứa con “trời đánh”, 

hay cha mẹ thông minh sinh đứa con học lực “đội sổ”, hoặc cha mẹ tầm thường sinh đứa 

con thành đạt, hay cha mẹ bê tha sinh đứa con ngoan đạo tốt lành… 

Chính vì thế, mà với lời dạy của Chúa Giê-su hôm nay, chúng ta chỉ nên tập chú hiểu 

theo khía cạnh xem kết quả cuối cùng để biết động lực xuất phát từ Thiên Chúa hay từ loài 

người, từ ý tốt hay bởi dụng ý xấu, để vinh danh Chúa hay ngầm ý vinh danh mình…? 

Thiết nghĩ, để phân định được ngôn sứ thật hay kẻ giả danh, tiên tri của Chúa hay sứ 

giả của Sa-tan? Chúng ta dựa vào ít nhất ba điều kiện sau đây: 

- Có tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ 

dạy không? 

- Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh hay không (ý Chúa hay ý mình)? 



- Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giê-su dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự 

hiệp nhất không? 

 

Có tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ dạy 

không? 

Càng ngày càng xuất hiện nhan nhản những kẻ xưng mình là “thị nhân”, là “con gái 

yêu”, là “ngôn sứ thật”, là “được Chúa sai đi” rồi tự cho mình được “mạc khải” nhưng 

thực tế lại rao truyền điều đi ngược lại với đức tin tông truyền mà Chúa Giê-su giao cho 

các Tông Đồ truyền lại cho Giáo hội. Chẳng hạn, có cái gọi là “sứ điệp từ trời” của một 

phụ nữ tự xưng là “con gái yêu” của Chúa, rao truyền những điều nghịch đức tin, dựa theo 

những con số tượng trưng trong Thánh Kinh rồi giải thích theo nghĩa đen, lên án Giáo hội 

trong công đồng Vaticano II, bất phục và không tin vào sự kế vị hợp pháp của Đức Thánh 

Cha… Như thế, chính cái gọi là sứ điệp ấy tự mâu thuẫn với Lời Chúa dạy. 

 

Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh không (ý Chúa hay ý mình)? 

Rất nhiều công việc của vị này, đấng nọ, người kia làm bao việc trọng đại, xả thân 

rao giảng, xây dựng các công trình tôn giáo và từ thiện, nhưng thay vì để Thiên Chúa được 

vinh danh thì họ lại ưa thích được sự ngưỡng mộ khen tặng và muốn được lưu danh…  

 

Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giê-su dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự 

hiệp nhất không? 

Giáo hội trải qua hơn 20 thế kỷ đã phải đương đầu với bao nhiêu lạc giáo. Hầu như 

các lạc giáo đều có mẫu số chung là luôn khởi đầu có vẻ rất đạo đức, họ ngụy trang bằng 

Lời Chúa và nhân danh Chúa để bảo vệ chân lý, nhưng rồi càng ngày càng xa lìa chân lý 

đích thực là Chúa Ki-tô trong Giáo hội, chỉ vì sự tự tôn cái tôi của họ và bất phục huấn 

quyền. Ngày nay, một hình thức lạc giáo mới đang lợi dụng truyền thông để thực hiện ý đồ 

xấu, cụ thể là những kẻ bất mãn với các mục tử đã lập các website và trang-nhóm trên 

mạng xã hội để lên án và nói xấu hàng giáo phẩm, lôi kéo thật nhiều thành viên đi theo họ 

và ủng hộ họ. Hầu như dù họ viết gì, mở đầu thì luôn là Lời Chúa và việc đạo đức, nhưng 

rồi cũng vòng vo sang chuyện nói xấu các đấng bậc trong Giáo hội và lên án Giáo hội. 

Chung quy lại là tìm cách chia rẽ thay vì hiệp nhất anh chị em mình trong một Giáo hội. 

Đáng tiếc là nhiều anh chị em Công giáo chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ dễ bề bị họ mê 

hoặc. 

Như vậy, theo lời Chúa Giê-su dạy, chúng ta dùng tiêu chuẩn “xem quả biết cây” để 

phân định đâu là ngôn sứ thật và đâu là tiên tri giả, hầu không vội vàng tin theo những thứ 

mới lạ làm lung lạc niềm tin của mình vào Chúa Ki-tô và vâng phục Giáo hội. 

 

Lạy Chúa Giê-su là Ánh Sáng thế gian soi chiếu con mắt tâm hồn của mọi người, xin 

cho chúng con biết gội rửa con mắt tâm hồn mỗi ngày bằng việc suy tư và thực hành Lời 

Chúa, để chúng con không bị lầm đường lạc lối, đồng thời nhờ ơn Chúa soi dẫn, chúng 

con có khả năng dẫn dắt tha nhân đến với Chúa. Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 10,17-27 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, 

vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." 

  

II. SUY NIỆM 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

  

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

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

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

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

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

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

không thể phát triển được. 

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

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

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

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

để đạt được nước Thiên Chúa của người ham mê thế sự và bị của cải lấn át cả lý trí và 

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

  

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

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

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

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

 

 

THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 10,28-31 

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

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

hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin 

Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con 

hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, 

nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng 

đầu." 

  

II. SUY NIỆM 

Các vị sư phụ khi nhận đệ tử, các công ty tuyển dụng nhân viên, hay các trung tâm 

tuyển sinh… đều luôn đưa ra một kết quả tươi sáng để hấp dẫn ứng viên. Đàng này, Chúa 

Giê-su khi mời gọi và tuyển chọn lại bằng một lời hứa có thể nói là sốc: “mất mạng…”. 

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai 

muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin 

Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,34). 

Có lẽ vì vậy mà Phêrô và các môn đệ hoảng hồn, để rồi hôm nay Phêrô đại diện cho 

cả nhóm đặt thẳng vấn đề với Thầy: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự 

mà theo Thầy!", nói toạc ra là: Chẳng lẽ bỏ hết cha mẹ, vợ con, nghề nghiệp… để theo 

Thầy rốt cục mất cả chì lẫn chài sao? Chứ sao nữa, Phêrô bỏ vợ, Gio-an bỏ bố, Mát-thêu 

bỏ nghề… để rồi ‘bỏ mạng’ ư? 



Câu trả lời của Chúa Giê-su lại là: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ 

cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không 

nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược 

đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”. 

So với thực tế, thì câu trả lời này thật khó hiểu. Vì vậy, trước hết cần đặt vào bối cảnh 

ra đời của các sách Tin Mừng: Tin Mừng được viết sớm nhất cũng vào khoảng sau năm 

60, thời gian này có các cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi, nơi đây mọi người thành một gia 

đình lớn Ki-tô giáo, cùng có chung một cha trên trời, cùng là anh em với nhau, cùng một 

thầy là Đức Ki-tô… và mọi tín hữu bán ruộng đất để làm của chung. Tuy nhiên, mọi tín 

hữu đều bị ngược đãi từ phía nhà cầm quyền và dân Do-thái thời đó. 

Nói đến đây, người viết nhớ tới câu chuyện của một vị linh mục kể lại thời Cách 

Mạng khi ngài còn là chủng sinh mà chủng viện bị đóng cửa, nhiều chủng sinh bị bắt và 

truy tìm. Khi đó, lúc bơ vơ trốn chui trốn lủi, ngài được một người phụ nữ giàu có tài sản 

hơn 200 cây vàng cùng với việc bảo đảm an thân khỏi phải trốn nã, nếu ngài chịu bỏ ơn 

gọi để lập gia đình với cô ta. Thế nhưng lựa chọn của ngài là không trở lại với những gì 

mà ngài đã quyết từ bỏ trước đó. 

 

Vậy thì, chúng ta phải hiểu thế nào đây với câu trả lời trên của Chúa Giê-su? 

Thứ nhất: Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì việc bỏ cha mẹ, anh chị em, hay con cái, hoặc 

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

nhân bản, hay đi ngược lại với nền giáo dục gia đình nữa. Thực ra, từ bỏ ở đây không phải 

là “loại trừ”, nhưng là cần đến một sự “ưu tiên hơn” trong lựa chọn. Chúa Giê-su mời gọi 

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

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

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

tóm, là đặt lên bàn cân giữa Chúa và những liên hệ khác thì cần chọn bên nào trọng hơn, 

chọn vĩnh hằng hay chóng qua. 

Thứ hai: Phần thưởng gấp trăm ở đây không có nghĩa là về số lượng con số. Nhưng 

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

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

trị của sự sống hạnh phúc đời sau. Cũng như, một vận động viên vất vả bỏ công sức tập 

luyện cùng mọi thứ dụng cụ đắt tiền chỉ để đạt được “huy chương”, mà giá trị vật chất của 

chiếc huy chương chỉ đáng giá mấy trăm đôla so với hàng ngàn phí tốn mà vận động viên 

đã bỏ ra, tuy nhiên, điều quan trọng là ý nghĩa tinh thần của chiếc huy chương là vô giá.  

 

Tóm lại: 

Là một Ki-tô hữu, khi chọn vào trong một gia đình Giáo hội, chúng ta tin nhận con 

cùng một Cha trên trời và là mọi người là anh em với nhau trong một niềm tin, một phép 

rửa và một cùng đích là Nước Trời. Vì thế, chúng ta được Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi 

phải chọn ưu tiên cho việc sống đạo vượt trên những thứ hạ đẳng mà mọi người khác tìm 

kiếm. Nghĩa là trong khi xây dựng cuộc sống nơi trần thế với công việc sinh nhai, thì cũng 

luôn biết ưu tiên cho những thực tại trên trời, là sống chu toàn những gì luật Chúa và Hội 

thánh dạy. 

Cách riêng với những người sống đời thánh hiến, như lời thánh Biển Đức dạy: 

“Không lấy gì làm hơn Chúa Ki-tô”, một khi đã chọn bước vào tu viện hay qua từng bước 

khấn dòng, chúng ta xác tín chọn Chúa là tất cả, là ưu tiên số một và đừng dần dần tìm bù 

trừ thu góp lại những gì mà chúng ta đã quyết từ bỏ từ đầu. 



  

Lạy Chúa Giê-su, trong hành trình bước theo Chúa, chúng con chấp nhận những mất 

mát đau thương vì sự từ bỏ. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, chỉ có Chúa là trên hết 

và là gia nghiệp đời đời cho chúng con, để dù sống giữa thế sự thăng trầm chúng con vẫn 

luôn vững bước. Amen 

 

 

THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 10,32-45 

Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các 

ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm 

Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: "Này chúng 

ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và Kinh sư. Họ sẽ lên án 

xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào 

Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại." 

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 

Theo thứ tự tường thuật các Tin Mừng, thì đây là 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 tiếp tục 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. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN 

  

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 

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, hãy như anh mù trong Tin Mừng, 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 chỉ 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. 

 

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

trình to lớn, vĩ đại, 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. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 11,11-26 

Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, 

và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.Hôm sau, khi thầy trò 

rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt 

lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được 

gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: "Muôn đời sẽ 

chẳng còn ai ăn trái của mày nữa! " Các môn đệ đã nghe Người nói thế. 

Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ 

đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ 

bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. Người giảng dạy và 

nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của 

mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! " Các thượng 



tế và Kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả 

đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. Chiều đến, Đức Giê-su và các 

môn đệ ra khỏi thành. 

Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực 

nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su: "Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi! " Đức 

Giê-su nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em: nếu có ai 

nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin 

rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những 

gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng 

cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh 

em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. ( Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì 

Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em)." 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô ghi lại cách tóm tắt nhiều sự kiện và lời dạy 

của Chúa Giê-su: Người nguyền rủa cây vả không sinh trái, xua đuổi quân buôn ra khỏi 

đền thờ, giáo huấn về sức mạnh của niềm tin, giá trị của lời cầu nguyện và lời mời gọi 

sống tha thứ để được thứ tha. 

Qua những sự kiện và lời giáo huấn của Chúa Giê-su, chúng ta cùng suy tư ba điểm: 

  

1. Tôn trọng nơi thánh thiêng. 

Đền thờ Giêrusalemcó ba phần bao gồm Nơi Cực Thánh, Nơi Thánh và Sân Chư 

Dân. Hằng năm, các dịp lễ lớn, người Do-thái từ khắp nơi về dự lễ, có cả những kiều bào 

và dân các thành khác.  

Xung quanh đền thờ, người ta đã lập các kios đổi tiền, buôn bán chiên bò và bồ câu, 

nhằm đáp ứng nhu cầu những người từ xa về dự lễ khỏi phải mang theo những thứ cồng 

kềnh. Họ đổi ngoại tệ để nạp thuế đền thờ, đổi tiền lẻ để dâng cúng; người giàu thì mua 

chiên hay bò, người nghèo thì mua chim gáy hoặc bồ câu để dâng lễ. 

Giới tư tế đã nhân cơ hội chiếm dụng cả khuôn viên Chư Dân để lập ra các dịch vụ 

cho dòng tộc buôn bán trục lợi, làm cho nơi trang nghiêm thành ra chợ búa, nháo nhác 

tiếng dê kêu bò rống, la lối tranh cãi và có cả quân móc túi… 

Chúa Giê-su nhìn thấy cảnh lộn xộn của quân buôn và ô uế của súc vật, vì lòng nhiệt 

thành, Người đã xua đuổi chúng và nói: “Đừng biến nhà Cha Ta thành chợ búa”. 

Sự kiện này là bài học cho chúng ta, chúng ta ý thức đền thờ là nơi thánh không? 

Chúng ta có những chiếm dụng trái phép của thánh không? Chúng ta đã thật sự giữ trang 

nghiêm khi bước vào nhà thờ? Chúng ta có dành riêng nơi thánh để chỉ làm việc thờ 

phượng Chúa, hay là dễ dàng dùng nhà thờ để tổ chức những sinh hoạt khác không thích 

hợp? 

  

2. Sức mạnh của niềm tin. 

Chúa Giê-su nói: “Nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong 

lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý”. Nói như 

thế, Chúa Giê-su không muốn nói rằng đức tin có khả năng làm phép lạ như một sức mạnh 

phù phép, bùa chú, hiểu theo nghĩa đen là “chuyển núi dời non”. Nhưng Người muốn nói: 

đức tin là một động lực thúc đẩy chúng ta dám nghĩ, dám làm những việc to lớn, phi 

thường mà nếu không có lòng tin, chúng ta không dám hành động. Bởi vì, người có lòng 



tin thì hành động bằng quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng khả năng giới 

hạn của mình.  

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, phi thường. Một ví dụ cụ thể là: Hiệu quả đức tin của các Tông 

Đồ vốn là những người không có ảnh hưởng, quyền lực, phương tiện tài chính, tổ chức, 

báo chí, truyền hình... thế mà các Tông Đồ đã thay đổi dòng lịch sử. 

  

3. Tha thứ để được thứ tha. 

“Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ 

cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em”. Chính 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.  

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 tôn trọng nơi thánh, dám sống những gì 

chúng con tin và luôn quảng đại sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con, 

để nhờ đó, chúng con xứng đáng là con cái Cha trên trời. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 11,27-33 

Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì 

các thượng tế, Kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các 

điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? " Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các 

ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà 

làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả 

lời cho tôi đi! " Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế 

sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"? " Họ sợ dân 

chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-su: 



"Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho 

các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc “nhà cầm quyền tôn giáo” đến đòi kiểm tra “giấy 

phép hoạt động rao giảng Tin Mừng” của Đức Giê-su. Tiếc cho họ là bị Đức Giê-su bẻ lại 

một câu hỏi về phép rửa của Gio-an Tiền Hô làm họ tiến thoái lưỡng nan rồi bỏ cuộc. 

Qua sự kiện này, chúng ta đi tìm bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta về quyền rao 

giảng Tin Mừng không dành cho riêng ai, mà mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ đem 

Lời Chúa đến cho người khác tuỳ theo bậc sống của mình. 

 

Có hai vấn đề được đặt ra, là đặc quyền và năng quyền. 

  

1. Đặc quyền rao giảng. 

Điều đáng nói ở đây là người đặt vấn đề “giấy phép” với Chúa Giê-su không phải là 

nhà cầm quyền dân sự, mà là “các đấng các bậc” tôn giáo, là mấy ông “thượng tế, tư tế, ký 

mục” Do-thái. 

Chính sự “đòi giấy phép” để rồi làm thui chột đi những sáng kiến truyền giáo và cản 

trở việc mở rộng Nước Chúa. Và đôi khi, sự cản trở lại đến từ chính các đấng các bậc bề 

trên của mình, vì những lý do quyền bính và lợi lộc, hơn là vì lý do Hiệp Nhất. 

Ngày nay không thiếu những 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. 

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.  

  

2. Năng quyền rao giảng Tin Mừng. 

Cần nắm vững rằng, “giấy phép” rao giảng Tin Mừng dành cho tất cả mọi Ki-tô hữu 

trong chức vụ ngôn sứ cộng đồng. Tuy nhiên, để có một Giáo hội Hiệp Nhất và tránh 

những sai lạc đức tin, việc rao giảng Lời Chúa cần phải được đặt dưới sự hướng dẫn của 

Giáo hội.  

Đây là một điều khác biệt của đạo Công giáo với anh em Tin Lành. Các anh em Tin 

Lành tự do chú giải và rao giảng theo những gì họ cho là được Thánh Thần soi sáng, nên 

ngày nay họ đã có đến hàng trăm chi phái khác nhau. Còn chúng ta, là con cái Giáo hội 

Công giáo, chúng ta đừng vịn cớ “tự do” này, nhưng cần biết vâng theo sự hướng dẫn của 

Giáo hội, để cùng hiệp nhất trong một đoàn chiên và một chủ chăn. 

Tóm lại, là Ki-tô hữu, chúng ta có quyền lợi và nghĩa vụ đem Chúa đến cho mọi 

người, thực thi nghĩa vụ truyền giáo trong bậc sống của mình, từ vai trò ngôn sứ cộng 

động đến vai trò ngôn sứ thừa tác. Tất cả cho vinh quang sự nghiệp Nước Chúa và Tin 

Mừng được loan báo, chứ không phải vì vinh quang và chỗ đứng cá nhân. 

  

Lạy Chúa Giê-su, khi lãnh Bí tích Thanh Tẩy, chúng con đã nhận lấy sứ vụ ngôn sứ 

là rao giảng Tin Mừng, xin cho chúng con ý thức sứ vụ cao cả này, để trong bất cứ hoàn 



cảnh nào, dù thuận tiện hay không thuận tiện, chúng con vẫn làm chứng cho sự hiện diện 

của Chúa giữa trần gian. Amen. 
 


