
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 14,22-33 

Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người 

giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến 

Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng 

đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn 

đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la 

lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! " Ông Phê-rô 

liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước 

mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi 

trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu 

chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! " Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và 

nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? " Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió 

lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên 

Chúa! " 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện việc các môn đệ Chúa Giê-su hoảng hốt sợ hãi 

trước sóng biển ba đào đe doạ cuốn trôi, nhất là giữa đêm khuya xuất hiện một bóng người 

từ xa đi tới trên mặt nước. Câu chuyện “vượt biển” này được tiếp tục sau sự kiện Chúa 

Giê-su hoá bánh ra nhiều, các môn đệ ăn xong chưa kịp nghỉ đã bị Chúa hối thúc xuống 

thuyền vượt biển hồ Galilêa, còn Chúa Giê-su thì lại lên núi cầu nguyện. Như thế, điều đầu 

tiên mà Tin Mừng hôm nay nhắm tới là Chúa Giê-su không muốn các môn đệ an thân ỷ 

lại, hưởng thụ và ngủ quên trên sự tôn vinh của con người, hoặc chỉ nhìn Chúa Giê-su 

dưới khía cạnh quyền năng sau sự kiện hoá bánh ra nhiều, mà nghĩ sai về sứ mạng của 

Người. Chúa Giê-su cũng muốn môn đệ phải ra đi, bỏ lại tất cả, dám đương đầu với bão tố 

phong ba của biển đời. Đồng thời, Chúa muốn các môn đệ an tâm vì luôn có Chúa đồng 

hành. Đặc biệt với Tông Đồ trưởng Phêrô qua biến cố “suýt chìm” là một kinh nghiệm 

nhớ đời, huấn luyện ngài vững mạnh hơn cho việc dẫn lái con thuyền Giáo hội mà Chúa 

Giê-su sẽ trao phó cho ngài sau này. 

Chúng ta cùng tập chú suy niệm qua hai ý tưởng sau đây: 

 

1. Con người được mời gọi tham dự vào bản tính thần linh. 
Câu chuyện được liên kết cách liên tục với những sự kiện: 

-   Chúa Giê-su đi trên mặt nước giữa đêm đen. 

-   Chúa Giê-su bảo: “Thầy đây, đừng sợ” 

-   Chúa Giê-su chấp nhận lời thỉnh cầu của Phêrô 

-   Chúa Giê-su đưa tay nắm lấy Phêrô 

-   Chúa Giê-su lên thuyền thì trời êm bể lặng. 

Một chuỗi sự kiện trên chứng tỏ quyền năng và hành động của Thiên Chúa, được thể 

hiện nơi Chúa Giê-su. Điều này mặc khải bản tính thần linh nơi Chúa Giê-su và mời gọi 

con người tham dự vào bản tính thần linh ấy. 

Đi trên mặt biển và làm cho gió yên biển lặng là một điều vượt ra ngoài khả năng tự 

nhiên. Theo quan niệm Thánh Kinh, biển cả là không gian hoạt động của ma quỷ và bóng 



đêm là thời gian hoạt động của sự dữ. Việc Chúa Giê-su đi trên mặt biển giữa đêm đen và 

chế ngự chúng là chứng minh thiên tính của Người. 

Một minh chứng về thiên tính nữa là khi Chúa Giê-su nói: “Thầy đây”, hay “Ta đây”, 

hoặc “có Ta”. Đây là lời mà chính Thiên Chúa mặc khải danh của Người cho Môsê trong 

Cựu Ước: “Yavê”, “Ta là”, “Ta có”, “Ta đây”, “Ta hiện hữu”. Đấng đã đến giải thoát 

Israel khỏi nô lệ Ai-cập, thì đây Đấng đến cứu độ giải thoát nhân loại khỏi ma quỷ và tội 

lỗi. 

Hành động cho phép Phêrô cũng được bước đi trên mặt nước (nghĩa là cho con người 

được thông dự vào bản tính thần linh, chà đạp trên ma quỷ, sự dữ và tội lỗi) và nhất là 

Chúa Giê-su lặp lại hành động của Thiên Chúa khi đưa tay nắm lấy Phêrô lúc ông sắp 

chìm xuống biển đã được Thánh vịnh 18,17 viết: “Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm 

lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông”. 

Phêrô bước đi cách vững mạnh trên biển vì ông dám tin Người đi trên mặt nước là 

Chúa và dám bước xuống nước để đến với Người; nhưng khi đang bước đi, có thể ông 

cảm thấy tự hào và tưởng là mình tài giỏi, hoặc ông bắt đầu nghi ngờ liệu bóng người đàng 

kia là Chúa hay ma, thì ngay lúc đó Phêrô chao đảo, may mà ông vội kịp kêu xin Chúa 

cứu. Chúa mời gọi Giáo hội, cách riêng mỗi một người được thông dự vào bản tính thần 

linh của Chúa: Khi Giáo hội cũng như chúng ta tự tin vào khả năng mình để bước đi trên 

biển đời này thì chắc chắn sẽ bị những cám dỗ của ma quỷ và thế gian xô ngã, nên cần 

phải bước đi bằng niềm tin vào quyền năng của Chúa; khi bị chao đảo vấp ngã, hãy mau 

cầu xin Chúa đưa tay nắm lấy mình và mời Chúa lên thuyền với mình, nghĩa là cho Chúa 

bước vào trong cuộc đời mình. 

  

2. Mời Chúa lên thuyền với mình giữa biển đời sóng gió. 

Sóng gió trên biển cuộc đời, sóng gió trên hành trình làm người, sóng gió trên hành 

trình làm môn đệ… là những đau thương mất mát, những thất bại ê chề, những hoạn nạn 

éo le, những cô đơn thất vọng; là những bủa vây của quyền thế danh lợi, của đam mê 

phóng túng; là những đêm tối đức tin, những bơ vơ lạc lõng, những thử thách bách hại… 

Sóng gió nào cũng làm lòng người hoang mang, hoảng sợ, chông chênh. Mặt nước của 

cuộc đời là sự mong manh của thân phận con người, mong manh như hoa cỏ, chỉ một cơn 

gió thoảng cũng chẳng còn; mong manh như giọt sương mai, vội biến tan khi bình minh 

thức giấc; mong manh như bình sành đặt trước gió, mới đó, nhưng có thể sẽ vỡ tan tành; 

mong manh của giới hạn của bản thân, sự bất trắc trong việc tuân giữ luật Chúa và Hội 

thánh, sự tự do đầy nguy cơ có thể bị biến chất, những lối tính toán xoay xở theo kiểu của 

con người, những lời mời mọc ngọt ngào lao mình vào lối mòn hưởng thụ… Tất cả làm 

cho người Ki-tô hữu lắm lúc hoang mang và mất phương hướng, đến nỗi không còn tin 

vào ai nữa, giống như các môn đệ Chúa đến đứng đó mà vẫn cứ hoài nghi là bóng ma. 

Tin Mừng kể lại, Chúa Giê-su đã trấn an: “Thầy đây đừng sợ”, rồi khi Người bước 

lên thuyền thì trời yên bể lặng. 

Lời trấn an “Thầy đây đừng sợ”, chúng ta chỉ gặp thấy hai lần trong các Tin Mừng, 

đó là lúc các môn đệ vật lộn giữa biển khơi và lúc sợ hãi thu mình trong nhà Tiệc Ly khi 

Chúa chịu chết: lần này thì vừa sợ sóng biển xô chết vừa sợ ma, còn lần cuối thì cũng sợ 

các thượng tế tìm giết và cũng “sợ ma” nữa. Hai sự kiện nói lên hai điều sợ căn bản của 

chúng ta là sợ bị người đời bách hại và sợ ma quỷ tấn công, vì sợ hãi như là một bản năng 

sinh tồn và hầu như không ai tránh khỏi. Bản tính tự nhiên con người “tham sống sợ 

chết” nên lo sợ đủ điều. Nói chung, sợ hãi xuất hiện khi ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng 



cũng khiến ta cảnh giác hơn. Nhưng nếu có một đức tin đủ mạnh, thì chúng ta không sợ gì 

vì có Chúa luôn đồng hành với lời trấn an “có Thầy đây, đừng sợ”. 

Chúa Giê-su muốn chứng tỏ cho các môn đệ thấy rằng trong cơn gian nan hoạn nạn, 

Người luôn hiện diện: “Thầy đây, đừng sợ”. Một lời trấn an bảo đảm mạnh mẽ rằng Người 

luôn đồng hành với họ trên bước đường loan báo Tin Mừng, mặc dầu sóng biển ầm ầm, 

thủy triều sóng nước dâng cao… con thuyền có bị sóng đánh dập vùi, nhưng hãy yên tâm 

vì có Người ở bên. 

Con thuyền của các môn đệ ngày xưa cũng chính là con thuyền cuộc đời của mỗi 

chúng ta hôm nay. Giữa bao sóng gió cuộc đời của kiếp người trong cuộc lữ hành đức tin. 

Khi Đức Giê-su lên thuyền, gió liền lặng. Nếu trên cuộc đời của mỗi chúng ta có 

Chúa Giê-su, thì sự dữ, ma quỷ sẽ bị đẩy xa. Bởi khi ánh sáng tới, thì tất yếu bóng tối sẽ bị 

đẩy lùi. 

 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn hiện diện để cùng đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ chúng 

con. Xin cho chúng con để cho Chúa lên “thuyền cuộc đời” chúng con, nghĩa là để cho 

Ngài ngự vào tâm hồn chúng con, hầu không có gì do ma quỷ và thế gian bày ra có thể 

làm chúng con lo sợ và bị xô ngã. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 6,44-51 

Người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời 

xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông 

ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? "Đức Giê-su bảo 

họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!  Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là 

Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày 

sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy 

dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không 

phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính 

Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi 

là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn 

bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời 

xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi 

đây, để cho thế gian được sống." 

  
II. SUY NIỆM 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su đang từng bước ngày một 

quyết liệt hơn để nói về Bánh Hằng Sống là chính Thịt Máu Người, và phải ăn bánh này 

mới được cứu độ. 

Tuy nhiên, với suy nghĩ của con người, khó có ai chấp nhận được khi một người tự 

xưng mình là bánh từ trời và thịt máu mình lại là của ăn của uống, nên chúng ta không lạ 

gì người Do-thái đã phản ứng rất sôi nổi khi nghe Chúa Giê-su nói như vậy. 

Chính vì thế mà Chúa Giê-su đã phải giải thích rằng, để hiểu và chấp nhận được 

nhiệm thể Thánh Thể phải được ơn mặc khải từ Chúa Cha và được Chúa Cha lôi kéo. Đây 

là nội dung chính mà chúng ta cùng suy niệm sau đây: 

 



1. Ơn huệ Chúa Cha mặc khải cho những người được tuyển chọn. 

Chúa Giê-su: khẳng định: “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai 

tôi, không lôi kéo người ấy”. Đây cũng là lời mà Chúa Giê-su nói với Phêrô khi ông tuyên 

xưng Người là Đấng Ki-tô: “…không phải là xác thịt mà là do Chúa Cha đã mặc khải”. 

Thật vậy, nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô là một ân ban yêu thương đến từ Thiên Chúa Cha. 

Vì thế, đâu phải tất cả những ai tự hào được nằm trong số người theo chính đạo đều 

đến với Chúa Ki-tô. Ngay trong Hội thánh có đủ hạng tín hữu, mà chỉ những ai được Chúa 

Cha ban ơn đức tin mới tìm được đến với Chúa Ki-tô. Mọi nỗ lực của con người không thể 

thay thế hồng ân Chúa Cha ban khi tuyển chọn họ, kêu gọi họ nhận biết Con của Người 

theo đúng chân lý. Nghĩa là, theo Chúa Ki-tô mà không tin tuyệt đối vào người, thì những 

nỗ lực không còn ý nghĩa; theo đạo trước hết phải tin đạo, sau đó mới kể đến những nỗ lực 

sống đạo. 

Chúa Giê-su nhắc lại lời ngôn sứ: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”. 

Nghĩa là nhiều bản văn trong sách ngôn sứ Do-thái sắp phải chuyển mình như thế nào để 

tiến lên. Chúa Giê-su đến không phải để bãi bỏ mà là để kiện toàn và mặc cho một tinh 

thần mới. Giao Ước trên núi Si-nai đã ban những luật lệ và ràng buộc trong đạo để giáo 

dục lương tâm của dân Chúa. Nhưng rồi thời đại mới sẽ mở ra, khi Thiên Chúa dạy dỗ 

từng người. Chúa Giê-su nhắc lại lời hứa “hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”, 

nhưng nói rõ thêm thời điểm. Đó không phải là những mặc khải phân phát đó đây, mà là 

ơn gọi nhiệm mầu dẫn con người đến với Chúa Giê-su. Chúa Cha ban cho con người một 

thái độ mới: tìm thấy mọi sự trong Chúa Giê-su; và nơi Người là tấm gương hoàn hảo 

phản chiếu Thiên Chúa, giúp khám phá ra ý định của Chúa Cha dành cho con người. 

Chúa Giê-su còn nói thêm: “Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì 

sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên 

Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha” 

Khác với loài người chúng ta, trong mầu nhiệm Ba Ngôi, Chúa Giê-su có tri thức 

hưởng kiến và thấu rõ chương trình của Thiên Chúa Cha muốn thực hiện nơi Người. Như 

Người nói: “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy 

Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy”. 

Chúa Giê-su là Lời của Thiên Chúa. Nơi Người, Chúa Cha đã mặc khải tròn đầy và 

viên mãn cho con người, và kể từ nay, những mặc khải chân chính nhất cũng chỉ có thể 

làm một việc là dẫn chúng ta quay về với Thiên Chúa. 

 

2. Chân lý về bánh hằng sống. 

Sự sống thể lý không phải là sự sống tự thân mà là sự sống lệ thuộc, nghĩa là nó cần 
đến lương thực vật chất nạp vào để duy trì, nhưng vì nó hữu hạn, nên sẽ đến lúc sự sống đó 
không thể thâu nạp được lương thực nữa nó sẽ èo ọt yếu ớt và chết. Còn sự sống thần linh là 
sự sống siêu nhiên Chúa ban, tuy không chết, nhưng rất cần được nuôi dưỡng bằng bánh Sự 
Sống là Thánh Thể, mà Thánh Thể chính là sự sống tự thân nơi Chúa Ki-tô thông truyền cho 
linh hồn chúng ta. Nhờ rước lấy Chúa Ki-tô mà Ki-tô hữu được mạnh mẽ và tăng trưởng, 
không sợ tội lỗi hay ma quỷ có thể xâm nhập và làm tổn hại linh hồn mình. 

Chúa Giê-su khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ 

được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được 

sống." 

Chúa Giê-su là Bánh Hằng Sống, bánh tác động nơi con người. Khi con người ăn 

bánh thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh. Còn khi ăn bánh 



trường sinh – là Mình Chúa Giê-su Ki-tô – thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi 

người chúng ta. Chúa Ki-tô biến đổi chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của Người và kết 

hợp chúng ta vào đời sống của Người. Vì sự sống của Chúa Giê-su là sự sống đời đời, thì 

khi thông truyền cho chúng ta sự sống ấy nhờ chúng ta ăn Mình Người, chúng ta cũng 

được thông phần cuộc sống đời đời. 

 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là sự sống và đã ban sự sống đó cho chúng con khi cho 

chúng con được ăn bánh hằng sống là Thánh Thể. Xin cho chúng con luôn biết đến kín 

múc sự sống nơi Chúa nơi bàn tiệc thánh mỗi ngày, để linh hồn chúng con được sống và 

sống dồi dào. Amen 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 12,35-40 

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

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

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

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

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

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

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

sẽ đến." 

 

II. SUY NIỆM 

“TỈNH THỨC VÀ TRUNG TÍN” 

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

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

đón Chúa. 

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

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

  

1. Tỉnh thức 

Hình ảnh dụ ngôn về người đầy tớ luôn sẵn sàng đợi chủ, anh không chắc chắn là chủ 

về lúc nào, nhưng anh chắc chắn là chủ sẽ về, nên anh luôn sẵn sàng tỉnh thức đợi chủ. 

Thật vậy, đối với mọi người:  

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

hay ngày 29/07/2016 lo đi chuẩn bị đồ ăn dự trữ, rốt cuộc chẳg xảy ra. Chúa đến bất kỳ lúc 

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

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

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

gì là yêu mến và trung thành.  

Nhưng, điều chắc chắn là Chúa sẽ đến. Chúa không cho biết lúc nào Người đến, 

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

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

hướng về, yêu mến và tin tưởng chủ). 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

việc làm của mình. 

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

cần đón vào cuộc sống vĩnh hằng. 

 

2. Trung tín. 

Hình ảnh người tôi tớ chờ đợi chủ không phải là để đối phó, nhưng thể hiện sự trung 

thành, yêu mến chủ và có trách nhiệm với gia nghiệp chủ giao. 

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

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

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

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

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

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

nhân. 

Như người đầy tớ khôn ngoan: Người đầy tớ trung tín đợi chủ đi ăn cưới về vào bất 

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

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

sẽ ân thưởng cho tôi tớ trung thành. 

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

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

nhà vậy. Hành vi này xuất phát từ tình yêu đối với chủ, anh ta xem việc của chủ như là 

việc của anh và đã cố gắng chu toàn. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

và với một tinh thần phục vụ quên mình… 

 

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

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

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

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

 



 

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 17,22-27 

Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: "Con Người sắp bị 

nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn 

đệ buồn phiền lắm. 

Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông 

Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao? "Ông đáp: "Có chứ! " Ông về tới nhà, Đức 

Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp 

thuế? Con cái mình hay người ngoài? "Ông Phê-rô đáp: "Thưa, người ngoài." Đức Giê-su 

liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; 

con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn 

quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh." 

 

II. SUY NIỆM 

Chúa Giê-su dần dần dạy các môn đệ hiểu về con đường cứu độ của Người là giải 

phóng toàn nhân loại khỏi ách nô lệ của ma quỷ, khỏi tội lỗi và sự chết. Con đường cứu độ 

này chỉ được thực hiện bằng con đường qua thập giá đến vinh quang, con đường chấp 

nhận trọn kiếp người trong xã hội loài người và chu toàn bổn phận của một con người. 

Có hai bài học được rút ra từ Bài Tin Mừng hôm nay: 

 

1. Qua đau khổ vào vinh quang 
Khi Chúa Giê-su nhắc lại (đây là lần thứ hai) Chúa sẽ phải chịu đau khổ nhục nhã và 

bị giết đi… thì các môn đệ buồn, vì trong họ lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến một viễn cảnh Đức 

Giê-su vinh quang và họ theo Người cũng vì điều đó. 

Bởi vì từ lúc chọn theo Chúa Giê-su cho đến lúc trước Phục Sinh, các môn đệ chỉ 

nhìn Ðức Giê-su với cái nhìn của con người. Họ nghĩ Người mang sứ mệnh chính trị, dùng 

quyền lực giải phóng Israel khỏi ách thống trị của đế quốc Rô-ma, lên ngôi vua Israel. Từ 

đó các môn đệ cũng được chia phần vương giả. 

Khi Chúa Giê-su tiên báo về cuộc thương khó, các môn đệ không hiểu nổi nhưng lại 

không dám hỏi, vì các ông sợ phải đối diện với sự thật về đau khổ. Làm sao có thế chấp 

nhận được một kết cục như thế, chẳng lẽ Thầy bị giết là mọi hoài bão của mình tan tành 

mây khói sao? Điều đó là không thể được. 

Cũng vậy, ngày hôm nay khi chọn theo Chúa, không ít các bạn trẻ mang trong mình 

hoài bão đổi đời, được chia sẻ chức vị, được kính trọng... Nếu được cảnh tỉnh thì họ không 

dám đối diện với sự thật là phải dấn thân hy sinh và tìm vinh quang cho Chúa chứ không 

phải cho mình. Chính vì thế mà chúng ta dễ oán trách khi gặp thất bại, dễ nghi ngờ khi gặp 

thử thách và dễ thoái lui trước những đau thương. 

Là Ki-tô hữu, chúng ta vẫn thích một sự dễ dãi hơn là những hy sinh sớm tối. Gặp 

khó khăn chúng ta không dám đối diện với sự thật mà tìm cách né tránh; gặp đau khổ thì 

dễ than trách hơn là nhẫn nhục lập công phúc trước mặt Chúa. Chúng ta dễ giữ đạo khi 

thấy mọi sự diễn ra êm ả, chúng ta dễ quan tâm chia sẻ với người đang tổ chức tiệc tùng 

vui vẻ, chúng ta dễ đi theo Chúa khi mọi chuyện êm đẹp nơi cộng đoàn. Nhưng khi gặp 

thử thách, chúng ta dễ phàn nàn, chúng ta trốn tránh trách nhiệm, chúng ta thoái lui. 

 

2. Bổn phận công dân 



Khi được hỏi có nộp thuế không, Phêrô đáp ngay là “có” vì người Do-thái phải nộp 

thuế đền thờ hàng năm mỗi người hai đồng bạc (trừ những người trong đền thờ như 

Thượng Tế, Tư Tế). Chúa Giê-su là Chúa, là Đền Thờ và là Thượng Tế đích thực (là con 

cái trong Nhà Cha Người), nhưng Người vẫn nạp thuế là vì: 

 (Có thể nói, Người giữ thể diện cho Phêrô, chẳng lẽ Phêrô bảo “có” rồi, bây giờ lại 

“không” làm…? – Suy tư này không chỉnh lắm). 

Theo Tin Mừng, để tránh cho họ vấp ngã, nghĩa là trong tư cách là một người thầy 

dạy, Người nêu gương cho dân. 

Là một người sinh ra trong đất nước Do-thái và sống trong Đạo Do-thái, nên Chúa 

Giê-su chu toàn quyền làm con trong Dân Riêng của Chúa Cha, đồng thời Người cũng chu 

toàn quyền công dân trong đất nước. 

 

Chúng ta cũng thế, là con Giáo hội trong một cộng đoàn hay giáo xứ, chúng ta có 

trách nhiệm đóng góp xây dựng cộng đoàn và giáo xứ của mình. Là công dân của đất 

nước, chúng ta cũng sống nghĩa vụ này. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chân lý qua thập giá vào vinh 

quang Nước Trời là bất biến mà Chúa đã đi trước nêu gương cho chúng con, để chúng 

con không ngại khó ngại khổ mà trung thành bước theo chân Chúa trong khi vẫn chu toàn 

bổn phận làm người nơi xã hội trần thế này, cho đến khi đạt tới vinh quang muôn đời 

trong Nước Chúa. Amen 

 

 

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18,1-5.10.12-14 

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất 

trong Nước Trời? " Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: 

"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được 

vào Nước Trời. 

"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 

"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy 

nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan 

Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín 

mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy 

bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không 

bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong 

những kẻ bé mọn này phải hư mất. 

  

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. Bài Tin 

Mừng hôm nay kể lại chuyện các ông dám đến hỏi thẳng với Chúa Giê-su xem khi Người 

lập quốc thì ai sẽ làm quan to nhất trong nước đó. 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. Chúa Giê-su không trả lời trực tiếp ai to ai nhỏ, nhưng Người đưa ra một hình 

ảnh trẻ thơ và hình ảnh người mục tử tìm con chiên lạc, để dạy các môn đệ sự khiêm tốn 

và phục vụ: 

 

1. Tinh thần tự hạ, đơn sơ, phó thác và trong sạch. 

Cái 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… 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. 

 

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 nhạo 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. 

 

2. Chân dung người mục tử. 

Dụ ngôn con chiên lạc: Nói lên một sự lạc lối không có chủ ý bỏ đàn và bỏ mục tử 

mà đi, nhưng vì nó đam mê tìm hoa thơm cỏ lạ nước mát suối ngon, để rồi dần dần bị lạc 

đàn xa chủ mà không tìm được hướng đi lối về, hoặc bị sa xuống hố, hay đang bị cầm giữ, 

nên chủ nó mới đi tìm về, cho nó được nhập lại đàn và băng bó chữa trị cho nó. Ám chỉ 

hình ảnh con người dù ban đầu không bỏ Chúa hay bỏ đạo và không sa lầy vào tội, nhưng 

vì đam mê của cải, thế tục và đi tìm những thứ mới lạ, đắm mình trong những sở thích cho 

thân xác… để rồi đánh mất Chúa và lạc lối lúc nào không hay. Không ít người trong chúng 

ta cũng lạc lối bơ vơ trong những đam mê, sa lầy trong tội lỗi, bị mọi thứ thế gian che 

khuất không tìm thấy lối trở về nẻo chính đường ngay. 

 Chúa vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng ta để chữa lành và đưa về với Hội thánh. 

Hình ảnh một người mục tử phải trèo suối vượt ngàn đi tìm con chiên lạc. Chúa cũng mời 

gọi mỗi người chúng ta biết cảm thông và giúp những người tội lỗi trở về với Chúa. Chúa 

cũng mời gọi chúng ta sống bao dung sẵn sàng tha thứ và tạo cơ hội cho những ai lầm lạc 

biết quay về…. 

 

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, 

hăng say phục vụ vô vị lợi và bao dung với tội nhân để giúp họ quay trở về với Chúa. 

Amen. 

 

 



THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18,15-20 

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh 

với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu 

nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải 

quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội 

thánh. Nếu Hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một 

người thu thuế. 

"Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm 

buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. 

"Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin 

bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp 

lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su nói đến đời sống tương quan giữa con người với 

nhau, thể hiện qua việc giúp nhau sửa lỗi, tha thứ cho nhau và hiệp nhất với nhau phụng sự 

Thiên Chúa: 

  

1. Tính nhân bản trong việc sửa lỗi cho nhau. 
Chúa Giê-su đưa ra chúng ta một tiêu chuẩn giúp nhau sửa lỗi có tính nhân bản và tế 

nhị. Khi muốn sửa lỗi ai, cần tôn trọng nhân phẩm của họ. Ai cũng có lòng tự trọng, nếu 

chúng ta thiếu ý nhị sẽ làm người có lỗi cảm thấy tự ái, nhất là làm cho họ phải xấu hổ và 

mặc cảm trước đám đông thì sự việc sẽ càng tệ hại hơn. 

Vì thế, khi muốn sửa lỗi ai, ít nhất phải qua 3 bước: 

- Giữa hai người với nhau; 

- Cần người thứ ba chín chắn và khôn ngoan hoặc người thứ ba này có khả năng thu 

phục…; 

- Đưa đến cộng đoàn Hội thánh. 

Không chỉ là ba bước, mà con số 3 trong Thánh Kinh cho thấy một sự kéo dài (không 

phải là tam ba bận). Nghĩa là muốn sửa lỗi ai cần đến một sự kiên nhẫn chờ đợi và cầu 

nguyện xin Chúa giúp hoán cải tội nhân. 

 

2. Năng quyền trong Hội thánh. 
Việc Chúa nói đến tháo cởi hay cầm giữ, có thể hiểu đến năng quyền của Hội thánh 

ban cho các mục tử qua Bí tích Hòa giải, nhưng suy xa hơn, có một ý nghĩa bao quát về cả 

chính bản thân và tương quan giữa người với người trong chúng ta. 

Khi chúng ta đặt niềm tin vào tình thương của Chúa sẽ tha thứ cho mình, thì chúng ta 

mới thoát ra được khỏi mặc cảm của tội lỗi để bắt đầu đời sống mới. Đôi khi chúng ta 

xưng tội, Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi, nhưng về chúng ta cứ bối rối và cứ dằn vặt mãi 

trong tội. 

Khi ta tha thứ (tháo cởi) cho ai, thì Chúa cũng sẽ tha thứ cho chính chúng ta; còn khi 

chúng ta cứ mãi mãi mang trong mình sự hận thù, thì không những chúng ta trói buộc 

ngay chính chúng ta trong sự tự ti, mà trước mặt Chúa chúng ta cũng không được tha thứ. 

 

 “Ở đâu có hai hay ba người họp nhau vì danh Thầy, thì có Thầy ở giữa”. 



Hôm nay Chúa đề cao tính cộng đoàn trong dân của Người. Chúng ta không phải là 

đơn lẻ, vì dù ở đâu chúng ta cũng thuộc về một cộng đoàn hay một giáo xứ. Giáo hội 

khuyến khích và mong muốn chúng ta tham dự những giờ kinh chung và tham dự Thánh 

Lễ với cộng đoàn nơi chúng ta đang sống… 

  

Lạy Chúa Giê-su, Nước Trời Chúa dành cho chúng con mai sau được xây dựng ngay 

trong đời sống tương quan giữa thế gian này. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng 

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

 

 

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18,21-19,1 

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con 

cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "Đức Giê-su 

đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của 

mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ 

vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ 

con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin 

rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng 

thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một 

người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho 

tao! " Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại 

cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả 

xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với 

tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác 

kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi 

không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? " Rồi tôn chủ nổi 

cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của 

Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết 

lòng tha thứ cho anh em mình." 

Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi 

đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan. 

  
II. SUY NIỆM 

Thánh sử Mát-thêu trình bày một cách liên tục các Lời Giáo Huấn của Chúa Giê-su 

về mầu nhiệm đức ái trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người 

với nhau: Thiên Chúa luôn tha thứ cho tội nhân và đi bước trước tìm kiếm họ trở về qua 

hình ảnh mục tử đi tìm con chiên lạc (x. Mt 18,12-14), con người tự tìm đến giúp nhau sửa 

lỗi cách nhân bản và tha thứ cho nhau (x. Mt 18,15-17), sự yêu thương tha thứ giữa con 

người chính là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ (x. Mt 18,35). 

Tương quan giữa người với người phản ảnh chính tương quan giữa con người với 

Thiên Chúa, khi con người biết tha thứ cho nhau thế nào thì Thiên Chúa cũng tha thứ cho 

con người như thế. Đó chính là nội dung của bài Tin Mừng hôm nay: 

 



 1. Tha thứ bao nhiêu lần là đủ? 
Người ta vẫn thường nói: “Quá tam ba bận”. Nghĩa là thông thường người ta xem hạn 

định của sự tha thứ ba lần đã là tối đa. Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô còn đi xa hơn, 

hơn gấp đôi, ông lấy con số bảy là con số đủ của người Do-thái làm tiêu chuẩn và tưởng 

đó là một mức độ cao nhất, khi ông thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con 

cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? ". Đáp lại, 

Chúa Giê-su nói với Phêrô: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần 

bảy." 

Bảy mươi lần bảy ở đây không phải là bốn trăm chín mươi hay là một con số lũy thừa 

của số bảy mươi, nhưng mang một ý nghĩa tượng trưng hàm ý là tha mãi mãi – tha không 

giới hạn. Thật vậy, con người thường đưa ra cho nhau những hạn định trong mọi tương 

quan xã hội, kể cả phương diện đức ái. Con người đưa ra số lần tha thứ, đưa ra điều kiện 

để tha thứ, đưa ra mức độ nặng nhẹ để tha thứ và phân loại đối tượng được tha thứ… Còn 

Thiên Chúa thì chỉ biết tha thứ không giới hạn, bao nhiêu lần tội nhân chạy đến với Người 

là bấy nhiêu lần được Người tha thứ. 

Tình thương Thiên Chúa thì vô hạn như bản tính vô hạn của Người. Sự tha thứ của 

Người không tính đến số lần hay phân loại. Bằng chứng là chúng ta cứ xưng hoài một tội 

tái đi phạm lại dù lần trước hứa với Người nhưng lần sau lại phạm còn nặng hơn, nhưng 

Thiên Chúa chỉ biết lúc chúng ta đến với Người và tha thứ cho chúng ta. 

Hôm nay, lời Chúa Giê-su nói với Phêrô rằng "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng 

là đến bảy mươi lần bảy", thì Người cũng đang mời gọi mọi người chúng chúng ta biết sẵn 

sàng để tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. 

 

 2. Tha thứ là điều kiện để được thứ tha. 
Liền sau lời mời gọi tha thứ không giới hạn là lời dạy của Chúa Giê-su về điều kiện 

để được Thiên Chúa thứ tha qua dụ ngôn “con nợ không biết thương xót”. Dụ ngôn phản 

ảnh bản tính của con người vốn muốn được tha thứ nhưng đến lượt mình lại khó tha thứ 

cho nhau. 

Sự tha thứ trong tương quan giữa người với người được thực hiện, lại chính là tiêu 

chuẩn Chúa xét công trạng cho con người 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 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. 

Khi không tha thứ cho nhau và mang trong mình sự hận thù, thì chính chúng ta khổ 

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

khi chúng ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản.  Tha thứ thì chúng ta 

không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Có thể nói, 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. 

Tha thứ, thật ra là rất 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. 



 

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 SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 19,3-12 

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có 

được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? " Người đáp: "Các ông không đọc thấy 

điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", và 

Người đã phán: "Vì thế, người ta 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." Họ thưa với Người: "Thế 

sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? " Người bảo họ: "Vì các ông lòng 

chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế 

đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà 

cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." 

Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng 

lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói 

ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người 

không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể 

kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu 

được thì hiểu." 

 

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.  

 

1. Tính bất khả phân ly trong hôn nhân. 

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.  

 

2. Ơn gọi thánh hiến. 

Lúc các môn đệ nói với Chúa Giê-su về việc kết hôn phức tạp: "Nếu làm chồng mà 

phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: 

"Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu 

mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có 

khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý 

không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu." 

Nghĩa là, Chúa Giê-su đã đưa ra có những loại người không lấy vợ hoặc không thể 

lấy vợ: 

- Bất lực 

- Thái giám 

- Thánh hiến cho Chúa. 

Và Chúa Giê-su kết luận: “Ai hiểu được thì hiểu”. 

Mọi người, mọi nơi và mọi thời, nhất là những người không có niềm tin đã “không 

thể hiểu nổi”, “không thể tin được”, những nam thanh nữ tú ngời ngời sức xuân và tương 

lai, lại có thể bỏ lại tất cả để bước theo Chúa Giê-su. 

Để rồi khi mọi thanh niên thiếu nữ đi tìm cái niềm vui tình cảm đôi lứa, những tu sĩ 

lại chọn sự trinh khiết. 

Những bạn trẻ bên ngoài thích tự do, thì người sống đời thánh hiến lại sống vâng 

phục dưới quyền quyết định của một vị bề trên. 



Những thanh niên ở đời thích sự giàu sang tiện nghi, thì tu sĩ lại chọn một cách sống 

đơn sơ giản dị, sống khó nghèo theo gương Đức Giê-su nghèo khó. 

… 

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 vị 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 XIX THƯỜNG NIÊN 
  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,13-15 

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu 

nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, 

đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên 

chúng, rồi đi khỏi nơi đó. 

  

II. SUY NIỆM 

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

đặt tay chúc lành. Các môn đệ Chúa Giê-su lấy làm khó chịu, nhưng qua hình ảnh những 

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 
 


