
 
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN  NĂM B 

7 – 10 – 2012 
“Chỉ Là Một”  

 Lời Chúa:(Mc 10,2-16) 

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 
rẽ". Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa 
Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" 
Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: 
"Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa 
Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê 
đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, 
Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. 
Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai 
người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai 
mà là một huyết nhục. 
Vậy sự gì Thiên Chúa đã 
kết hợp, loài người 
không được phân rẽ". 
 
Về đến nhà, các môn đệ 
lại hỏi Người về điểm 
đó. Và Người bảo các 
ông: "Ai bỏ vợ mình và 
lấy vợ khác, thì phạm tội 
ngoại tình đối với người 
vợ trước. Và người nữ bỏ 
chồng và lấy chồng khác, 
thì cũng phạm tội ngoại 
tình". Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa 
Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển 
trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông 
rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản 
chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như 
chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước 
Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi 
Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. 
 

 Suy Niệm:  

"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,  
loài người không được phép phân ly". 

 
Lời của Ðức Giêsu đã vang vọng qua hai mươi thế kỷ và 
vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới. Phải chăng 
người ta ngầm nhắc nhau rằng ly dị là từ không nên có trong 
từ điển của các đôi vợ chồng? Tiếc thay số vụ ly hôn nơi các  
kitô hữu vẫn tăng. Sống với nhau suốt một đời trở thành ước  
mơ khó đạt. Trong xã hội Do thái giáo thời Ðức Giêsu,  

 
người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới. Người vợ 
là một thứ tài sản của người chồng, nên chỉ người chồng 
mới có quyền ly dị vợ, có khi ly dị vì một lý do cỏn con. 
Trước câu hỏi: "Chồng có được rẫy vợ không ?" Ðức Giêsu 
kiên quyết nói không. Ngài bênh vực các bà vợ bị áp chế. 
Họ không phải là một món hàng bỏ đi khi không cần. Lập 
trường của ngài đi ngược với nền văn hóa và tôn giáo của 
thời đó cũng như thời nay. 
 
Ðiều này khiến các môn đệ của Ðức Giêsu có lần bị sốc. Họ 
nói: "nếu vậy thì thà đừng lấy vợ thì hơn" (Mt 19, 10). Hóa 
ra các ông vẫn cho mình có quyền bỏ vợ nếu muốn. Khi 
người Pharisêu trích sách Ðệ Nhị Luật để biện minh cho 
việc ly dị đúng theo luật Môsê, Ðức Giêsu lại trích sách 
Sáng Thế, để nhấn mạnh đến sự hiệp nhất vĩnh viễn của vợ 

chồng. Họ không còn 
là hai, nhưng chỉ là một 
xương một thịt. Ðiều 
này nằm trong ý định 
nguyên thủy của Thiên 
Chúa. Việc Môsê cho 
phép ly dị chỉ là một 
nhượng bộ tạm thời. 
Ðức Giêsu đến để hoàn 
chỉnh luật Môsê và 
khai mở trọn vẹn ý 
muốn của Thiên Chúa. 
 
"Sự gì Thiên Chúa đã 

phối hợp..." Vậy trong Lễ Cưới, không phải chỉ có hai người 
yêu nhau, lấy nhau và cam kết suốt đời sống cho nhau. Hôn 
nhân không chỉ là bản hợp đồng giữa hai bên. Còn cần một 
bên thứ ba là Thiên Chúa, Ðấng phối hợp và làm cho hai 
bên kia nên vợ nên chồng. Thiên Chúa có mặt trong mỗi Lễ 
Cưới, và tiếp tục bảo vệ tình yêu, cả khi hai người muốn bỏ 
cuộc. Chung thủy chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Khi thịnh 
vượng, lúc gian nan; khi bệnh tật, lúc mạnh khỏe. 
 
Còn nhiều tình huống khác đe dọa hôn nhân: khi buồn chán 
và thất vọng về nhau, khi yếu đuối vấp ngã, khi đổ vỡ quá 
lớn và vết thương quá nặng, khi đời sống vợ chồng trở thành 
như hỏa ngục... Những khi ấy, yêu thương và kính trọng 
nhau thật khó. Con người bị cám dỗ tìm giải pháp chia tay. 
 
Chúng ta cầu cho những ai đã và sẽ kết hôn. Xin cho họ bớt 
một chút ích kỷ, thêm một chút khiêm tốn, bớt một chút tự 
ái, thêm một chút phục vụ, bớt một chút tự do đam mê, thêm 
một chút hy sinh tha thứ... Nhờ đó họ cộng tác với Thiên  
Chúa trong việc bảo vệ và tưới bón tình yêu. 
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Gợi ý chia sẻ: 
 
1. Ðâu là những hậu quả của việc ly dị? Việc ly dị ảnh 
hưởng thế nào trên xã hội và Giáo hội? 
2. Theo ý bạn, đâu là những nguyên nhân đưa đến việc vợ 
chồng chia tay nhau? 
 
Lời nguyện: 
 
Lạy Cha nhân ái, từ trời cao, xin Cha nhìn xuống những gia 
đình sống trên mặt đất trong những khu ổ chuột tồi tàn hay 
biệt thự sang trọng. Xin thương nhìn đến những gia đình 
thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối 
thiểu, những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ hay 
vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc. Xin Cha nâng đỡ những 
gia đình đã thành hỏa ngục vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng 
dưng. Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới, 
những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương, những trẻ em 
bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, những trẻ em lạc lõng bơ vơ, 
không được đến trường, những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ 
và trở nên hư hỏng. Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ từng gia 
đình là hình ảnh của thánh Gia Thất, từng trẻ em là hình ảnh 
của Con Cha thuở ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu 
đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình; nhưng xin cũng nhắc 
cho chúng con nhớ hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng 
người chúng con. Amen.(LM Nguyễn Cao Siêu) 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B 
14 – 10– 2012 

“Người Tự Do” 

Lời Chúa: (Mc 10,17-30) 
17

Hôm ấy, Ðức Giêsu 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?" 

18
Ðức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? 

Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 
19

 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 kính 
cha mẹ". 

20
 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, 

tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". 
21

Ðức Giêsu 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". 

22
 Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì 

anh ta có nhiều của cải. 
 
23

Ðức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 
đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết 
bao!" 

24
 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! 

25
 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn 

người giàu vào Nước Thiên Chúa". 
26

Các ông lại càng sửng 
sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" 

27
 

Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Ðối 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". 

28
Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần 

chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" 
29

Ðức 
Giêsu 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, 

30
 mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không 

nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, 
gấp trăm, cùng với sự hậu đãi, và sự sống đời đời ở đời sau." 
 
Suy Niệm: 

 
"Vì anh có nhiều của cải". 

 
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hai 
điều. Ðó là tình và tiền; tình yêu phụng sự Thiên Chúa và 
tiền bạc nhiều khi phản lại lý tưởng Chúa. Một thanh niên 
được Chúa chú ý và kêu gọi đáp lại tình yêu của Ngài. Anh 
vốn là người đạo đức từ thuở nhỏ. Anh nói: "Những giới răn 
ấy, con đã giữ từ thuở nhỏ". Nhưng hôm nay, Chúa kêu gọi 
anh tiến lên một bậc nữa, để đáp lại tình yêu của Ngài, là 
"bỏ, bán, bố thí" của cải và theo Ngài. Tình yêu đòi hỏi cởi 
bỏ để đi theo, như người vợ thương chồng, bỏ tất cả để theo 
chồng, "chồng đi hang rắn hang rồng cũng theo". Nhưng 
người thanh niên này bỏ không đành, "bỏ thì thương, vương 
thì tội", anh bị chi phối quá nhiều. Phúc Âm nói: "Vì anh có 
nhiều của cải". Tiền đã thắng anh. 
 
Nhân cơ hội này Chúa Giêsu đã nói về tiền của. Ngài không 
lên án người có của. Ngài biết "đồng tiền nối liền khúc 
ruột", cần có tiền để sống, để giữ đạo nữa, "có thực mới vực 
được đạo". Nhưng Ngài lên án sự ham mê tiền bạc. Tiền của 
hay làm người ta ham mê dính bén. Tiền bạc hay làm cho 
lòng người ta đen bạc, khó vào Nước Thiên Ðàng. Chúa 
phán: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có 
vào Nước Thiên Chúa". Câu nói ấy có nghĩa làm sao? Ðây 
là một từ ngữ Á đông để chỉ một việc làm rất khó. Sách 
Talmud của Do thái cũng có một thành ngữ tương tự: "Khó 
như con voi chui qua lỗ kim!" 
 
Thật ra Chúa Giêsu không lên án người giàu cũng không 
chúc lành cho người nghèo. Những người "đàn bà thánh 
thiện" đi theo Chúa, họ là những người giàu có, đem tiền 
của trợ giúp Ngài và các môn đệ trong công việc truyền 
giáo, họ đâu bị kết án. Cũng như khi Maria, em của Martha 
và chị của Lagiarô, đem bình thuốc thơm mà Giuđa đánh giá 
đến 300 đồng (công nhật một người thợ thời ấy là một 
đồng), Ngài không chối bỏ cử chỉ yêu mến đó. Cũng như 
nhiều lần, Ngài đi dự những bữa ăn sang trọng của người 
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biệt phái giàu có (Lc 7,36-38; Mc 14,3-9), hay những người 
thâu thuế có tiền (Lc 19,1-10). Vậy, Chúa lên án sự gì? 
 
Ngài lên án những người không biết dùng tiền của, làm nô lệ  
tiền của. Thật khó cho người giàu, có thể trở nên một Kitô 
hữu chân thật khi họ coi đồng tiền là chúa tể. Ðiển hình là 
người thanh niên hôm nay, anh không dám hay không đành 
dấn thân theo chân Chúa, như Phêrô và các bạn ông đã làm. 
Chỉ có những người có tinh thần nghèo khó Phúc Âm mới là 
những người tự do, những chứng chân thật sự và quả cảm. 
Phaolô nói: "Chúng tôi là những kẻ được coi là không mảy 
may, nhưng lại được mọi sự làm sở hữu" (IICor 6,10). Và 
chị Thánh Têrêxa nói: "Từ khi tôi từ bỏ mọi sự, tôi sống thật 
hạnh phúc, tôi như được sống lại". 
 
Người từ bỏ tất cả được Chúa cho tất cả. Thánh Giuse 
Corrodengo (1786-1842) là gương mẫu từ bỏ mọi sự, sống 
phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Mỗi 
ngày, tiền của người ta bố thí, còn dư bao nhiêu, người dạy 
đem chia sẻ cho người nghèo. Người điều khiển một cô nhi 
viện với 700 trẻ ở Turin (Ý). Một hôm giờ cơm đã gần đến 
mà nhà bếp xem ra chưa "động tĩnh" gì cả. vả lại túi tiền đã 
cạn. Chị nữ tu quản lý chạy vào báo động. Thánh nhân bảo: 
"Cứ cho các em sắp hàng vào nhà cơm như thường lệ". Rồi 
ngài chạy vào nhà thờ cầu nguyện. Bỗng dưng có tiếng 
chuông nhà khách vang reo. Một tiểu đội lính hớt hải chạy 
vào thưa: "Lạy cha, tiểu đoàn chúng con đi hành quân, gọi 
về cho ban ẩm thực biết sẽ không về kịp... Vậy xin cha nhận 
của ăn chúng con đã nấu sẵn, cho các em cô nhi!" 
 
Thánh nhân qua đời lúc 56 tuổi, sau khi đã lập hai dòng nữ 
Bác Ái và hai dòng nam để tiếp tục công việc. Ngài được 
Ðức Piô XI tôn phong hiển thánh ngày 19-5-1934. 
 
"Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em chị em, 
cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm... mà 
không được gấp trăm ở đời này và đời sau được sự sống 
vĩnh cửu" (Mc 10,29-30). 
 
Gợi Ý Chia Sẻ: 
 
Bạn nghĩ gì về giá trị của tiền bạc, của cải? Ðâu là thái độ 
cần có trước những cạm bẫy của tiện nghi vật chất đang mời 
mọc chúng ta? 

Theo Chúa 
trong tư 
cách là một 
Kitô hữu 
đòi hỏi ta 
phải từ bỏ 
nhiều. Bạn 
có thấy 
mình được 
lại điều gì 
không? Bạn 
có khi nào 
được gấp 
trăm so với 
điều đã mất 
không? 

Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những 
điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và 
không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho 
những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự 
mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần 
nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con 
mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để 
mua được viên ngọc quý là Nước Trời. Và ước gì chúng con 
không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, 
không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương 
Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. 
 
   *** 

   
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

21 – 10 - 2012 
“Các anh không biết các anh xin gì!..” 

 

 Lời Chúa:  (Mc 10,35-45) 

 
35

Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan 
đến gần Ðức Giêsu và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn 
Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây". 
36

Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh 
điều gì?" 

37
 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". 

38
Ðức Giêsu 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?" 

39
 Các ông đáp: "Thưa được". Ðức Giêsu bảo: 

"Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy 
chịu, anh em cũng sẽ chịu. 

40
Còn việc ngồi bên hữu hay bên 

tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa 
đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được".  
 
41

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông 
Giacôbê và ông Gioan. 

42
 Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: 

"Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì 
áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt 
trên họ quyền hành của mình. 

43
 Nhưng giữa anh em thì 

không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải 
làm người phục vụ anh em; 

44
 ai muốn làm đầu anh em thì 

phải làm đầy tớ mọi người. 
45

 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". 
 
 Suy Niệm:  
 
Tuần trước, chúng ta đã tiếc cho anh bạn thanh niên con nhà 
giàu đã vì thiếu hy sinh và thiếu từ bỏ mà đánh mất cơ hội đi 
xa trong ơn gọi làm môn đệ Chúa và cũng đồng thời bỏ qua 
dịp may để hưởng sự sống đời đời. Hôm nay, chúng ta sắp 
sửa phải chứng kiến hai bạn trẻ khác cũng chỉ vì tham lam 
quyền hành và địa vị mà chẳng những mất đi cơ hội làm bạn 
với Đức Giêsu, chia sẻ sự phục vụ tự nguyện và vô vị lợi 
của Ngài, còn làm nhạt đi tình thân giữa anh em bạn bè. 
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Câu chuyện xảy ra vào những tuần lễ cuối cùng trước khi 
Đức Giêsu lên Giêrusalem cử hành lễ Vượt Qua – một lễ 
Vượt Qua hết sức quan trọng đối với Ngài: đây là cơ hội 
cuối cùng Đức Giêsu giới thiệu Nước Trời và con đường Tin 
Mừng của Ngài cho mọi người Do Thái – từ thứ dân đến 
hàng ngũ lãnh đạo, cũng là cơ hội cuối cùng để mọi người 
trả lời trước Nước Trời và con đường Tin Mừng ấy. Nói 
cách khác, đây là lúc Đức Giêsu dứt khoát thành lập Nước 
Trời theo quan điểm của Chúa – dù có thể phải trả giá đắt 
nhất là thương tích và chết chóc. Sống trong bầu khí chuẩn 
bị thành lập Nước Trời cách dứt khoát và bi hùng như thế,  
không riêng gì hai bạn Giacôbê và Gioan mà tất cả các bạn  
trẻ khác đều háo hức muốn xem hồi kết sẽ ra sao và mình sẽ 
nhận được gì trong Nước Trời ấy.  
 
Hai anh bạn Giacôbê và Gioan hơn các bạn khác ở chỗ dám  
nói thẳng thắn với mình, với Chúa và với bè bạn: các ông 
muốn hai vị trí tốt nhất trong vương quốc của Chúa. Nhưng 
hai ông cũng thật biết điều: hai ông sẵn sàng nếm trải những 
gian khổ lớn nhất để đổi lấy hai vị trí ấy. Hai ông sẵn sàng 
uống “chén đắng” và chịu “phép rửa” cùng với Thầy mình. 
Chén đắng và phép rửa là hai kiều nói quen thuộc của người 
Do Thái để chỉ sự đau khổ, thậm chí cái chết. Có điều hai 
ông tính toán kỹ: nếu Chúa đã chấp nhận cho họ các vị trí vẻ 
vang và quyền lực ấy, hẳn Ngài không để họ thiệt mạng – 
bằng không lấy người đâu mà ngồi vào hai chỗ ấy. Cùng 
lắm họ chỉ phải nếm trải những thương tích và đau đớn thôi.  
 
Qua những lời cầu xin và cam kết ấy của họ, Đức Giêsu mới 
nhận ra chẳng mấy ai đi theo Ngài mà không tính toán. Hóa 
ra ai ai cũng nhắm tới quyền hành khi sống và làm việc, và 
để được quyền hành, người ta sẵn sàng phục vụ - phục vụ 
tới mức hèn hạ nhất. Quyền hành mới chính là mục tiêu và ý 
nhắm sau hết của những người được coi là “tôi tớ trung 
thành”. Đức Giêsu cũng có thể bắt đầu từ đây để nhìn lại tất 
cả sự tận tụy của các bạn mình. Có lần hai anh em Giacôbê 
và Gioan tức giận cho Thầy mình không được dân làng 
Samrari tiếp đón, và tuyên bố sẵn sàng cầu xin Thiên Chúa 
cho cho lửa từ trời xuống thiêu rụi làng ấy. Bề ngoài là quan 
tâm tới danh dự của Thầy, nhưng kỳ thực có thể là lo lắng 
cho chỗ đứng mai ngày của mình, khi vương quốc của Thầy 
không được nhiều người ủng hộ..  
 

Tiếc thay, khi mười anh em bạn của hai ông tỏ rõ sự bất 
bình trước yêu sách ấy, họ đã gián tiếp cho thấy chính họ 
cũng cùng một ruột với hai anh em ấy: ai ai cũng tham gia 
cộng đoàn Đức Giêsu, cũng tận tụy phục vụ Ngài, chăm chú 
lắng nghe lời Ngài, thậm chí sẵn sàng vào sinh ra tử với 
Ngài, chỉ để hy vọng giành được vinh quang lớn bên cạnh 
Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng thật buồn khi thấy chẳng 
riêng gì người lớn làm việc lâu năm, mà cả các bạn trẻ mới 
vào đời cũng tha thiết vòng danh lợi tới mức không từ một 
biện pháp nào, kể cả những biện pháp gian trá và nhục nhã 
nhất, để được lọt mắt xanh cấp trên, để được đề bạt và nắm 
quyền. Tệ hơn nữa, bả vinh hoa ấy cũng mồi chài được cả 
những người mệnh danh là đầy tớ Chúa trong các tổ chức tu 
trì của Giáo hội.  
 
Như thế, cái thiếu thốn trầm trọng nhất trong Giáo hội và xã 
hội, trong dòng tu và gia đình, đặc biệt trong giới trẻ hôm 
nay không phải là thiếu người làm việc hay thiếu nhà 
chuyên môn, càng không phải là thiếu điều kiện và phương 
tiện, mà là thiếu những tâm hồn quảng đại, những con người 
“biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết 
cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không sợ thương 
tích, biết làm việc không đòi nghỉ ngơi, biết hoạt động 
không đòi phần thưởng nào hơn là được biết mình đang thi 
hành ý Chúa”  
 
Gợi Ý Chia Sẻ: 
 
Hiện nay, tôi đang đứng ở vị trí nào trong gia đình, công sở, 
xã hội và Giáo hội? Có phải là vị trí quyền lực không? 
 
Tôi có đang mơ ước và phấn đấu cho một vị trí cao hơn 
không? Bằng những biện pháp nào? Trung thực hay gian 
dối? 
 
Tôi nghĩ sao về con đường của Đức Giêsu: phục vụ hoàn 
toàn vô vị lợi cho đến chết?  
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, Thầy 

cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi 
chúng con như bạn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho 

chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương 

quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã 

gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là 
Anh Trưởng đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho 

chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha để trở nên những 

người em cùng huyết nhục với Thầy. 
 

Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, 

làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống 
phục vụ chúng con như người tôi tớ rửa chân cho chúng con 

như một nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin 

cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu 

thương mọi người như anh em. Amen.  

 

 *** 
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CHÚA NHẬT  30  THƯỜNG NIÊN NĂM B 
28 – 10 – 2012 

“Xin Thương Xót Tôi” 
 

Lời Chúa: (Mc 10,46-52) 
 
46

Hôm ấy, Khi Ðức Giêsu cùng với các môn đệ và đám đông 
dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành 
khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ 
đường. 

47
 Vừa nghe nói đó là Ðức Giêsu Nadarét, anh ta bắt 

đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ 
lòng thương tôi!" 

48
 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, 

nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Ðavít, xin 
dủ lòng thương tôi!" 
 
49

Ðức Giêsu 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!" 

50
 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà 

đến gần Ðức Giêsu. 
51

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

52
 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. 
 
Suy Niệm:  
 
Con mắt là một bộ phận hết sức mong manh, dễ bị tổn 
thương, dễ bị nhiễm trùng, nhất là trong điều kiện vệ sinh 
ngày xưa. Chúng ta không rõ nguyên nhân khiến anh 
Báctimê bị mù, chỉ biết anh không mù từ lúc lọt lòng mẹ. 
Anh đã từng được thưởng thức ánh nắng ban mai hay nhìn 
ngắm những người thân yêu, bè bạn. Bây giờ chỉ có bóng tối 
triền miên. Anh Báctimê sống bằng nghề hành khất, ngồi ăn 
xin bên vệ đường, sống bên lề xã hội. Danh tiếng của Ðức 
Giêsu Nadarét, anh đã được nghe nhiều. Ngài có thể làm 
người mù bẩm sinh sáng mắt. Anh tin vào Ngài, thầm mong 
có ngày được gặp. 
 
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc hạnh ngộ ấy. Rất tình cờ, 
Ðức Giêsu đi ngang qua đời anh. Anh mù lòa, ngồi đó như 
chỉ chờ giây phút này. Khi nghe biết là Ðức Giêsu cùng với 
đám đông đi qua, anh thấy cơ may đã đến. Tất cả sức mạnh 
của anh nằm ở tiếng kêu, tiếng kêu thống thiết bi ai của một 
người đau khổ, nhưng cũng là tiếng kêu đầy tin tưởng, hy 
vọng. "Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" 
Tiếng kêu báo hiệu một sự hiện diện, một cầu cứu. Nhiều 
người muốn bịt miệng anh, nhưng anh chẳng sợ gì đe dọa. 
Càng bị đe dọa, anh càng gào to hơn nhiều. Cuối cùng tiếng 
của anh đã đến tai Ðức Giêsu. Ngài dừng lại và sai người đi 
gọi anh, vì Ngài cũng chưa rõ anh đang ở đâu. Khi biết mình 
được gọi, anh vội vã và vui sướng vất bỏ cái áo choàng 
vướng víu, nhẩy cẩng lên mà đến với Ðức Giêsu. Anh đi 
như một người đã sáng mắt, bởi thực ra mắt của lòng anh đã 
sáng rồi. 
 
Khi được khỏi, lòng tin của anh thêm mạnh mẽ hơn. Anh 
thấy lại mặt trời, anh gặp Ðấng cho anh ánh sáng. Không 
ngồi ở vệ đường nữa, anh đứng lên đi theo Ðức Giêsu. "Xin 
thương xót tôi. Xin cho tôi nhìn thấy lại." Ðây có phải là 
tiếng kêu của tôi không? Khả năng thấy là một khả năng 

mỏng dòn. Ta có thể thấy điều này mà không thấy điều kia. 
Tôi có thể lúc thấy lúc không, hay cố ý không muốn thấy. 
Lắm khi tôi không đủ sức để ra khỏi sự mù lòa của mình. 
Tôi có kêu gào với Chúa để xin được ơn thấy lại không? 
Một người mù chữ, dù đã được xóa mù, vẫn có thể mù lại. 
Chính vì thế tôi cứ phải xin cho mình được thấy luôn. Thấy 
mình bé nhỏ, thấy Chúa bao la, thấy anh em dễ mến. Thấy là 
đi vào một con đường dài hun hút. Chúng ta phải được Chúa 
xóa mù suốt đời. Chỉ trong ánh sáng của Chúa, tôi mới nhìn 
thấy ánh sáng. 
 
Gợi Ý Chia Sẻ:  

Bạn nghĩ gì về nạn hành khất ở nơi bạn sống? Ðâu là  
nguyên nhân? Ðâu là cách giải quyết tốt nhất? 
 
Nhiều người tự giam mình trong sự mù lòa. Họ chỉ thấy điều 
họ muốn thấy. Họ bị khép kín trong thế giới chủ quan của 
họ. Có khi nào bạn thấy mình mù lòa về bản thân không?  
 
Làm sao bạn được sáng mắt trở lại? 
 
Cầu Nguyện: 
 
Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương 
cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với 
những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. 
Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi 
con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn 
thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu dãi vào 
bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường xin 
Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. 
 

 
 

  Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không  
chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên  
làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh  
bản thân mình.  

  Bạn hỏi tôi phương pháp về thánh đức, tôi chỉ 
biết là yêu, bởi vì chỉ có yêu mới hoàn thành  
tất cả.  

  Phân phát một tình thân thiện vì yêu Chúa, thì  
đủ đền bù các tội lỗi; hóa ra là Chúa Giê-su  
thích trợ giúp chúng ta trong bóng tối.  
 

(Thánh Terese of Lisieux) 

10   | Hieäp Nhaát 141 | 10 - 2012 | 

http://www.google.com/imgres?hl=vi&biw=1600&bih=710&tbm=isch&tbnid=ThurD9_svgGF-M:&imgrefurl=http://tgpsaigon.net/suy-niem/20110302/9136&docid=kjaqM6UZ3cVB2M&imgurl=http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/mc_1046-52-.gif&w=250&h=189&ei=XbVQUJeUApK-2AXE9YDgDw&zoom=1&iact=rc&dur=520&sig=107131812957677088507&page=2&tbnh=151&tbnw=200&start=21&ndsp=29&ved=1t:429,r:24,s:21,i:214&tx=126&ty=91
http://www.google.com/imgres?start=78&hl=vi&biw=1600&bih=710&tbm=isch&tbnid=PIAp6--EMN7LMM:&imgrefurl=http://namgiaothica.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=28:xin-thng-xot-toi-mc-10-46-52&catid=1:cam-nghiem-tu-duc&Itemid=2&docid=zhu2WAPAj7_1PM&itg=1&imgurl=http://namgiaothica.com/web/images/stories/hinhanh/tuduc/xinthuongxottoi.jpg&w=328&h=88&ei=SbtQUNOFBO-r2AW23IDABw&zoom=1&iact=rc&dur=519&sig=107131812957677088507&page=4&tbnh=63&tbnw=233&ndsp=28&ved=1t:429,r:21,s:78,i:72&tx=178&ty=41



