
 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN  NĂM B 

2 – 9 – 2012 

“Từ Trái Tim Con Người” 

 

 Lời Chúa: (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) 

 
1
Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp 

quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 
2
Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, 

nghĩa là chưa rửa. 
3
 Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi 

người Do thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ 

không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 
4 

thức gì mua ngoài 

chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều 

tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.  

 
5
Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Ðức Giêsu: "Sao các 

môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ 

để tay ô uế mà dùng bữa? 
6
 Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia 

thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức 

giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng 

miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 
7
Chúng có thờ phượng 

Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới 

luật phàm nhân.
 8

 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, 

mà duy trì truyền thống của người phàm". 

 
14

Sau đó, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi 

người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 
15

 Không có cái gì từ 

bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người 

ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái 

làm cho con người ô uế. 
21

 Vì từ bên trong, từ lòng người, 

phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 
22

 

ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ 

báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 
23

 Tất cả những điều xấu xa 

đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." 

 

 Suy Niệm:  
 

Ðoạn Tin Mừng hôm nay khởi đi từ một chuyện nhỏ, 

chuyện các môn đệ không rửa tay trước khi ăn. Ðối với 

người Pharisêu, sau khi ra nơi phố chợ, người ta thường trở 

nên ô uế do đụng chạm. Phải rửa tay, vì tay ô uế làm đồ ăn ô 

uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ô uế. Ðức Giêsu đã 

long trọng khẳng định: "Không có gì từ bên ngoài vào trong 

con người lại có thể làm cho con người ra ô uế" (c.15). 

Khẳng định này là một cuộc cách mạng trong Do Thái giáo,  

 

 

bởi lẽ đời sống người Do Thái bị bao vây bởi nhiều cấm kỵ" 

không được ăn thịt heo, hay thịt thú chết ngạt; không được 

đụng vào xác chết, vào người phong cùi; không được ăn 

chung với dân ngoại hay vào nhà người tội lỗi... Ðụng vào 

hay ăn vào là ô uế ngay. Ðức Giêsu đã phạm nhiều điều cấm 

kỵ, đã phá đổ nhiều bức tường ngăn cách kẻ xấu - người tốt, 

dân Do Thái và dân ngoại, nam và nữ, nô lệ và tự do... Ngài 

hồn nhiên đến  với những người bị coi là ô uế để làm họ nên  

sạch.  

Thật ra Ðức Giêsu chẳng phản đối gì chuyện rửa tay, 

nhưng Ngài thấy nó có vẻ giả hình vì người ta chẳng để ý 

đến chuyện tẩy rửa trái tim. Rửa tay để được yên tâm, mãn 

nguyện, tránh khỏi phải rửa tâm hồn là điều khó hơn. Ðức 

Giêsu cho ta thấy cái ô uế thực sự lại không đến từ đụng 

chạm hay ăn uống. Cái ô uế đáng sợ nằm ngay trong trái tim 

mỗi người. Nó không từ ngoài vào, nhưng từ trong ra. Ngài 

kể ra 12 ý định xấu xa bắt nguồn từ trái tim, ý định xấu dẫn 

đến hành động không đẹp (cc.21-22). 

 

Cần trở về với trái tim của mình. Ðó không phải là một cuộc 

dạo chơi, nhưng là một thách đố dám nhìn cái tôi sau lớp 

mặt nạ. "Hãy tạo cho mình một trái tim mới" (Ed 18,31). Ðó 

là lệnh truyền của Ðức Chúa, nhưng con người chẳng thể tự 

mình thay tim. "Ta sẽ thanh tẩy các ngươi. Ta sẽ ban cho 

các ngươi một trái tim mới" (Ed 36,25tt). Ðổi được trái tim 

là đổi được tất cả. 

 

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở Hội Thánh. Truyền 

thống, luật lệ và nghi thức là điều cần thiết, nhưng không 

được quên điều cốt tủy của luật Chúa là yêu thương. Tôn 

kính Thiên Chúa qua phụng vụ là điều phải làm, nhưng phải 

đặt trái tim và cuộc sống mình trong đó. Chúng ta vẫn có thể 

lẫn lộn cái chính với cái phụ. "Xin mọi người nghe tôi nói 

đây và hiểu cho rõ" (c.14). Ðó là lời Ðức Giêsu nhắn nhủ 

đám đông ngày xưa và chúng ta hôm nay. 

 

Gợi Ý Chia Sẻ: 

  

Có khi nào bạn làm một cuộc hành trình vào trái tim của bạn 

chưa? Bạn thường thấy trái tim của bạn thích những điều gì 

và sợ những điều gì? Có điều gì sâu kín nơi trái tim mà bạn 

muốn chia sẻ không? Hiện nay có những hàng rào hay bức 

tường nào còn ngăn không cho bạn đến với mọi người? 

 

Cầu Nguyện: 

 

        

 

 

 

Manna  
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Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của 

trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy 

những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, 

những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy 

những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những 

cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu, 

sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm 

kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao 

giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa 

Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến 

đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi 

tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người, bằng trái tim 

bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về 

mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu 

mến mọi người. Amen. 

 

   *** 

 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

9 – 9– 2012 

“Nói Được Rõ Ràng”  

 

Lời Chúa: (Mc 7,31-37) 

 
31

Hôm ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến 

biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 
32

 Người ta đem một 

người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người 

đặt tay trên anh. 
33

 Người 

kéo riêng anh ta ra khỏi 

đám đông, đặt ngón tay vào 

lỗ tai anh, và nhổ nước 

miếng mà bôi vào lưỡi anh. 
34

 Rồi Người ngước mắt lên 

trời, rên một tiếng và nói: 

"Epphatha", nghĩa là: hãy 

mở ra! 
35

 Lập tức tai anh ta 

mở ra, lưỡi như hết bị buộc 

lại. Anh ta nói được rõ 

ràng.  

 
36

Ðức Giêsu truyền bảo họ 

không được kể chuyện đó 

với ai cả. Nhưng Người 

càng truyền bảo họ, họ lại 

càng đồn ra. 
37

 Họ hết sự 

kinh ngạc, và nói: "Ông ấy 

làm việc gì cũng tốt đẹp cả: 

ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được." 

 

Suy Niệm: 

 

Khi đến thăm những trẻ em khuyết tật, ta thấy mình dễ tiếp 

xúc, gần gũi các em mù, hơn các em bị câm điếc. 

Thật khó làm cho các em câm điếc, hiểu được chúng ta, 

và chúng ta cũng không hiểu được điều các em diễn tả. 

Ðôi bên cứ như ở hai thế giới, không gặp được nhau. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chữa một người 

vừa ngọng vừa điếc. Người ngọng là người gặp khó khăn 

khi trình bày, khi phải diễn đạt bằng lời nói cho người khác 

hiểu. Ta có cảm tưởng lưỡi anh bị một sợi dây trói buộc. 

Ðức Giêsu đã đụng đến lưỡi anh, và sợi dây đó được tháo 

cỡi. Giờ đây anh có thể nói được tự nhiên và rõ ràng. 

 

Nói sao để người khác hiểu được mình, đó là ước mơ của 

nhiều người trong chúng ta. Nhưng ta lại thấy có cái gì đó 

trói buộc mình khiến mình ngần ngại, sợ hãi, né tránh... 

Nhiều người đã trở nên ngọng hay câm vì đã trải qua những 

kinh nghiệm đau đớn: kinh nghiệm bị châm chọc, bị khinh 

miệt, bị khước từ... Bao kinh nghiệm làm con người mất tự 

tin và khép lại. Có những đe dọa ám ảnh làm con người câm 

nín. Ép-pha-tha, xin hãy mở miệng con để con có thể hồn 

nhiên vén mở thế giới của mình, hầu gặp được sự cảm thông 

và nâng đỡ. 

 

Nếu bệnh ngọng làm chẳng ai hiểu tôi, thì bệnh điếc làm tôi 

chẳng hiểu ai. Tôi như người đang xem một phim trên 

truyền hình mà máy đột nhiên mất tiếng. Tôi chỉ thấy hành 

động, nhưng không hiểu được ý nghĩa. Chẳng ai muốn mình 

bị điếc hay lãng tai, nhưng trong thực tế, ta vẫn có thể mắc 

bệnh này, nghĩa là mất khả năng lắng nghe người khác. 

 

Chúng ta thường chỉ nghe điều mình muốn nghe, hay lắm 

khi nghe điều người khác nói nhưng lại hiểu dưới cái nhìn 

chủ quan của mình. như thế vẫn là chưa hiểu được điều 

người kia muốn nói. Nghe bằng 

tai, không đủ. Cần lắng nghe 

bằng cả trái tim. Chỉ trái tim 

yêu thương mới giúp ta hiểu 

đúng, hiểu đủ, hiểu ý nghĩa 

đàng sau lớp vỏ ngôn từ. Ép-

pha-tha, xin giúp con ra khỏi cái 

tôi cứng cỏi, ra khỏi những 

thành kiến, những suy nghĩ 

cứng nhắc, để nghe được cái tôi 

của anh em. 

 

Thế giới hôm nay thiếu cảm 

thông và đối thoại, vì có nhiều 

người bị câm điếc về mặt tinh 

thần. Bệnh này làm người ta 

thành những hòn đảo, chẳng có 

gì để cho, chẳng có gì để nhận, 

để rồi chết dần trong sự nghèo 

nàn của mình. Xin cho con đừng câm điếc trước Thiên Chúa 

và anh em, đồng thời giúp người khác ra khỏi sự câm điếc 

của họ. 

 

Gợi Ý Chia Sẻ: 

 

Khi gặp một người bạn khép kín, cô độc, bạn làm gì để có 

thể đến gần và làm quen với người bạn đó? Lắng nghe Thiên 

Chúa, lắng nghe tha nhân, bạn thấy điều nào khó hơn? Bạn 

nghĩ gì về khả năng lắng nghe của bạn? 
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Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho 

những người què cụt, làm đôi mắt cho ai phải đui mù, làm lỗ 

tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người 

không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy 

Chúa, xin cứ gởi con ra đi, để đem cơm cho người đói đang 

chờ, và đem nước cho người họng đang khô, đem thuốc 

thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang 

trần trụi, đem mền đắp cho người rét đang run. Lạy Chúa, 

xin cứ gởi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước 

trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm 

thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời chà 

đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đày. NCÐ 

   *** 

 

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

16 – 9 – 2012 

“Anh Em Bảo Thầy Là Ai” 

 

 Lời Chúa: (Mc 8,27-35) 

 
27

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các 

làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các 

môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" 
28

 

Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan 

Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ 

khác lại cho là một ngôn sứ nào đó".
29

 

Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh 

em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: 

"Thầy là Ðấng Kitô". 
30

 Ðức Giêsu 

liềncấm ngặt các ông khôngđược nói với 

ai về Người. 

 
31

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết 

Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị 

các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại 

bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 
32

Người nói rõ điều đó, không úp mở. 

Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 
33

 Nhưng khi Ðức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, 

Người trách ông Phêrô: "Satan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư 

tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là 

của loài người". 

 
34

Rồi Ðức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. 

Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính 

mình, vác thập giá mình mà theo. 
35

 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. 

 

 Suy Niệm:  
  

"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ðức Giêsu đặt câu 

hỏi trên cho các môn đệ sau khi họ đã ở với Ngài và được 

Ngài sai đi (x. Mc 3,14), sau khi họ đã thấy việc Ngài làm, 

nghe lời Ngài giảng. Hôm nay Ðức Giêsu cũng đặt câu hỏi 

này cho tôi sau khi tôi đã theo đạo một thời gian dài, đã cầu 

nguyện và tham dự các bí tích... "Còn anh, anh bảo Thầy là 

ai?" Câu hỏi này nhắm thẳng vào tôi, đòi tôi phải trả lời. Tôi 

không được trả lời qua loa hay máy móc. Câu trả lời của tôi 

phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm, kinh nghiệm gặp gỡ và 

quen biết Ðức Giêsu.  

 

Chẳng nên theo một người mà mình không quen và tin 

tưởng. Ðời tín hữu là một hành trình tìm kiếm không ngừng 

để khám phá ra khuôn mặt luôn mới mẻ của Ðức Giêsu. 

Ngài thật là một mầu nhiệm khôn dò và quá phong phú. 

Chúng ta chỉ mon men đến gần, nhưng không sao múc cạn 

được mầu nhiệm ấy. Phải thanh lọc những hình ảnh ta vốn 

có về Ngài. Người làng Na-da-rét cứ nghĩ Ðức Giêsu chỉ là 

bác thợ. Gioan Tẩy Giả nghĩ Ngài là một Mê-si-a vinh 

quang toàn thắng. Phải gột bỏ cái biết cũ về Ngài để đón 

nhận một Ðức Kitô khác, vượt xa điều mình nghĩ. 

"Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa". 

Cần trở nên trẻ thơ để nhận ra khuôn mặt thật của Giêsu. 

Hôm nay, chúng ta dễ dàng trả lời như Phêrô: "Thầy là Ðức 

Kitô", và hơn Phêrô: "Thầy là Ngôi Lời nhập thể, là Con 

Thiên Chúa" Nhưng vấn đề không phải chỉ là trả lời đúng 

câu hỏi mà còn là sống tận căn thân phận của Thầy. Ngay 

sau khi loan báo con đường khổ nạn mình sắp đi, Ðức Giêsu 

loan báo con đường dành cho 

người môn đệ. 

 

Môn đệ chỉ có một con đường, 

con đường của Thầy. Thầy đã 

sống phận người với tất cả bấp 

bênh tăm tối, tôi có dám sống 

phận người của tôi trong niềm vui 

không? Thầy đã chịu chết vì làm 

chứng cho sự thật, tôi có dám hiến 

mạng tôi vì Thầy và vì Tin Mừng 

không? Thầy đã vượt qua đau khổ 

để vào vinh quang bất diệt, tôi có 

dám chọn con đường khiêm hạ và 

nghèo khó không? "Người ta bảo 

Thầy là ai?" Ta cần biết cái nhìn của con người hôm nay về 

Ðức Giêsu. Nhiều cái nhìn đúng nhưng chưa đủ. 

 

Truyền giáo là giúp người ta biết đúng và đủ về Ngài. 

Không phải là cái biết lý thuyết trong sách vở, nhưng là cái 

biết thân tình của người môn đệ. Cuộc sống của ta vén mở 

căn tính của Ðức Giêsu. Dung mạo của ta phải mang nét đặc 

trưng của Ngài. Ðức Giêsu đã nói: "Ai thấy Thầy là thấy 

Cha" (Ga 14,9). Chúng ta ao ước nói: "Ai thấy tôi là thấy 

Ðức Giêsu". 

 

Gợi Ý Chia Sẻ:  

 

"Ðức Giêsu là ai?" Bạn hãy trả lời câu hỏi này cho một 

người bạn trẻ đang tìm hiểu đạo. Tin là bước theo Ðức 

Giêsu trên con đường khổ giá. Bạn có thấy theo Chúa là khó 

không? Ðoạn Tin Mừng hôm nay có giúp bạn vác thập giá 

một cách an bình hơn không? 
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Cầu Nguyện:  

 

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như 

chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc 

đời đầy cạm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong 

manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa 

ánh sáng, cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, 

nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng 

trong Vườn Dầu Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc 

con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập 

giá Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con? Xin nâng đỡ con, để 

con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô 

đơn. Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu. 

Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết 

rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng 

lớn hơn. Amen. 

 

*** 

 

CHÚA NHẬT  25 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

23 – 9 – 2012 

“Phục Vụ Mọi Người”  

 

Lời Chúa: (Mc 9,30-37) 

 
30

Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua 

miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, 
31

vì 

Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào 

tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, 

rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại." 
32

Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các 

ông sợ không dám hỏi lại Người.  
 
33

Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến 

thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức 

Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã 

bàn tán điều gì vậy ?" 
34

 Các ông làm thinh, 

vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai 

là người lớn hơn cả. 
35

 Rồi Ðức Giêsu ngồi 

xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai 

muốn làm người đứng đầu, thì phải làm 

người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 

 
36

Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi 

ôm lấy nó và nói: 
37

 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì 

danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì 

không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai 

Thầy". 

 

Suy Niệm: 

 

Các kỷ lục thế giới cứ được  nâng cao hoài, như Olympic 

2012 vừa qua ai cũng muốn phá kỷ lục để được đứng nhất:  

chạy nhanh nhất, nhảy cao nhất, ném xa nhất…Các đĩa nhạc 

chỉ muốn nằm mãi trong top ten, các cuốn sách chỉ muốn là 

sách bán chạy nhất. Đẹp nhất, giỏi nhất, giàu nhất, thế lực 

nhất… 

Cuộc sống quả là một cuộc tranh đua không ngừng. Các nhà  

tâm lý học coi những tranh đua đó là cần thiết để hình thành 

nhân cách. Các nhà xã hội học coi những tranh đua đó là cần 

thiết để hình thành nhân cách. Các nhà xã hội học coi những 

tranh đua đó là cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội. Tiếc thay, 

lắm khi người ta đã dùng bao mưu mô  để đạt được và giữ 

được vị trí hàng đầu. Đôping trong thể thao chỉ là một thí dụ 

nhỏ.  

 

Ngay trong Nhóm Mười Hai Tông đồ cũng có tranh chấp. 

Sau khi Đức Giêsu loan báo con đường hẹp của khổ đau, các 

môn đệ vẫn chưa ra khỏi được con đường của mình. Đang 

lúc đi đường mà các ông cũng cãi nhau xem ai là người lớn 

nhất trong nhóm.  Đức Giêsu tế nhị đợi về tới nhà mới hỏi, 

như thể Ngài không biết rõ đầu đuôi. Các môn đệ làm thinh 

không trả lời. Đức Giêsu tôn trọng khoảnh khắc lặng lẽ cần 

thiết ấy để mỗi người trở về với bao thèm khát của lòng 

mình, đối diện với bao tham vọng đang sôi sục. Đức Giêsu 

ngồi xuống thư thái như một vị thầy. Ngài chẳng nặng lời 

với các nhà lãnh đạo Hội Thánh tương lai. Ngài dạy cho họ 

con đường trở nên lớn lao thực sự: “Nếu ai muốn làm người 

đứng đầu, thì phải làm người đứng cuối mọi người và phục 

vụ mọi người”. Đức Giêsu đưa ra một cuộc cách mạng về 

quan điểm. Người lớn nhất, người đứng đầu không phải là 

người dùng quyền để lãnh đạo chỉ huy từ trên cao, nhưng là 

người đến trước mọi người và về sau mọi người, để phục vụ. 

Khi phục vụ vô vị lợi, tôi được thực sự lớn lên trước mặt 

Thiên Chúa, trước mặt anh em. 

 

Người lớn nhất là người phục vụ hết mình 

nhất. Chức vụ, chức vị, chức tước, chức 

quyền đều không phải là điều xấu, nếu 

chúng được dùng như phương tiện để phục 

vụ. Nếu người đứng đầu lại phải sống như 

người đứng cuối, thì còn ai muốn đứng 

đầu nữa không?  

 

Thế giới hôm nay rất cần những người 

đứng đầu theo kiểu Đức Giêsu, nghĩa là 

trong phục vụ khiêm hạ. Ai trong chúng ta 

cũng có chút ít quyền hành,  cũng là người 

đứng đầu một tập thể nho nhỏ. Ước gì chúng ta không để 

mình bị hư hỏng vì quyền hành, nhưng biết dùng quyền 

hành để đem lại hạnh phúc cho tha nhân.  

 

Gợi Ý Chia Sẻ: 

 

Cái chết của Mẹ Têrêxa Calcutta, một nữ tu âm thầm phục 

vụ, đã làm cả thế giới thương tiếc. Bạn thấy đời Mẹ Têrêxa 

có gần gũi với bài Tin Mừng hôm nay không? 

 

Có khi nào bạn nghe người ta cãi nhau không? Thường cãi 

về vấn đề gì? Tại sao các cuộc tranh cãi thường chẳng đi tới 

đâu và lắm khi gây đổ vỡ? 

 

Cầu Nguyện:  
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Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận 

ra Chúa hôm nay và hàng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ 

của tất cả những người bị thử thách: những kẻ đói, không 

chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu Lời Chúa; những kẻ khát, 

không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, 

công bằng và tình thương; những kẻ vô gia cư, không chỉ 

tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, 

yêu thương; những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ 

trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách 

thực thi lời hy vọng này: "Ðiều mà ngươi làm cho người bé 

mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta".   

Mẹ Têrêxa Calcutta 

 

   *** 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

30 – 9 – 2012 

“Làm Cớ Sa Ngã” 

 

Lời Chúa: (Mc 9,38-43.45.47-48) 

 
38

Hôm ấy, Ông Gioan nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, 

chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng 

con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta". 
39

Ðức 

Giêsu bảo: "Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh 

nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói 

xấu về Thầy. 
40

 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng 

hộ chúng ta. 

 
41

"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về 

Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất 

phần thưởng đâu. 

 
42

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây 

phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống 

biển còn hơn. 

 
43

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt 

một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà 

phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 
45

 Nếu chân anh 

làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà 

được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào 

hoả ngục, 
47

 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó 

đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là 

có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 
48

 nơi giòi bọ không 

hề chết và lửa không hề tắt. 

 

 Suy Niệm:   
 

Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều gương xấu. 

Gương xấu lan nhanh nhờ các phương tiện truyền thông, tạo 

nên một bầu khí ô nhiễm thấm vào buồng phổi. Ngay trong 

Hội Thánh cũng có kẻ gây gương xấu, khiến cho đức tin một 

số người gặp khủng hoảng. Ðức Giêsu tỏ thái độ không 

khoan nhượng đối với kẻ này: "... thà buộc cối đá lớn vào cổ 

nó mà ném xuống biển còn hơn." Có thể chúng ta đã ít nhiều 

gây gương xấu. Cha mẹ làm ăn bất chính khiến con cái mất 

niềm tin. Nhà tu hành mê say vật chất khiến tín hữu thất 

vọng. Những phe phái chia rẽ khiến giới trẻ nghi ngờ tình 

yêu. 

Có biết bao duyên cớ đẩy đưa một người sa ngã. Nhiều khi  

chúng ta, vì vô tình hay thiếu khôn ngoan, không biết hạn 

chế tự do của mình, nên đã làm tổn thương lương tâm của 

những người yếu đuối. Tôi có thể gây dịp tội khiến anh em 

tôi sa ngã, nhưng chính thân xác tôi lại có thể là dịp tội cho 

tôi. Ðức Giêsu đòi ta chặt tay, chặt chân, móc mắt, nếu 

những bộ phận đó làm ta phạm tội. Hội Thánh không bao 

giờ hiểu đòi hỏi này theo nghĩa đen (nếu thế thì khó mà có 

một Kitô hữu lành lặn!). Nhưng chúng ta lại không được coi 

thường tính chất mạnh mẽ và quyết liệt của đòi buộc này. 

Chẳng ai trong chúng ta ngạc nhiên nếu thấy có người dám 

chịu cắt bỏ một phần thân thể hầu cứu lấy sinh mạng của 

mình. Người khôn là người dám từ bỏ một điều quý để giữ 

lại một điều quý hơn. Chỉ ai coi cuộc sống vĩnh cửu là điều 

quý nhất, người ấy mới dám hy sinh mắt và tay chân, những 

gì vốn là tốt, nhưng nay lại thành vật cản trở. Có bao điều 

thiệt thân, gắn liền với đời ta, nhưng nay đã trở thành vật 

cản trở. Cả những điều ấy, ta cũng phải cắt đứt, đoạn tuyệt.  

 

Chấp nhận đoạn tuyệt là chấp nhận đớn đau. Bỏ một tật xấu, 

một thói quen, một kế hoạch có khi còn đau hơn móc mắt 

hay chặt tay. Nếu chúng ta can đảm thắng vượt nỗi đau, 

chúng ta sẽ được tự do thanh thoát. Nếu cần một cuộc giải 

phẫu cho linh hồn. Giải phẫu không phải chỉ là cắt bỏ, mà 

còn là thay thế: thay ước muốn nơi trái tim, thay lối nghĩ nơi 

bộ óc, thay cái nhìn nơi đôi mắt, thay cách hành động nơi 

tay. Ðức Giêsu đưa ra những đòi hỏi tận căn. Ðể vươn tới 

Tuyệt Ðối thì cần hy sinh cái tương đối. Ước gì chúng ta ra 

khỏi thái độ lấp lửng, nửa vời, và dứt khoát chọn Thiên 

Chúa là Tuyệt Ðối. 

 

Gợi Ý Chia Sẻ: 

 

Theo ý bạn, đâu là những gương xấu mà giới trẻ hôm nay 

chịu ảnh hưởng (nơi gia đình, trường học, giáo xứ, xã hội)? 

Những gương xấu đó đã tác hại thế nào trên giới trẻ? Bạn có 

kinh nghiệm gì về việc "chặt bỏ" một tật xấu, một thói quen, 

hay việc "cắt đứt" một liên hệ nguy hiểm? Bạn có thành 

công không? 

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về 

Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa 

tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa 

thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương 

vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái 

rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương 

quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. 

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và 

tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ 

của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con 

cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa 

và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con 

từ lâu. Amen. 
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