
 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 
02-07-2017 

“                                                       
                            ” 

 
 Lời chúa: Mt 10, 37- 42 
 

37
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng 

các tông đồ rằng: "Ai yêu mến 
cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng 
đáng với Thầy.  Ai yêu mến con 
trai, con gái hơn Thầy, thì không 
xứng đáng với Thầy. 

38
Ai không 

vác thập giá mình mà theo Thầy, 
thì không xứng đáng với Thầy. 
39

Ai cố tìm mạng sống mình thì 
sẽ mất. Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại 
được nó. 

40
"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy; và ai đón 

tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 
41

Ai đón tiếp một 
tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của 
tiên tri; và ai đón tiếp người công chính với danh nghĩa 
người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công 
chính. 

42
Ai cho một trong những người bé mọn này uống chỉ 

một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả 
thật, Thầy nói với anh em, người ấy không mất phần thưởng 
đâu".         
 
 Suy niệm: 
 
     Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không chỉ nói 
những lời khó hiểu và mâu thuẫn, nhưng còn có những lời 
khó chấp nhận: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không 
xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không 
xứng với Thầy.” 
 
   Trong sách Tin Mừng theo thánh Luca, Đức Giêsu còn nói 
mạnh hơn: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, 
anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể 
làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26-27). Để trở thành môn đệ 
của ngài, Đức Giêsu đưa ra một đòi hỏi quá khó khăn. Vì  
thế, chúng ta thường hiểu đòi hỏi này chỉ dành cho một số ít 
người thôi, đó là các tông đồ, và bây giờ là những người đi 
tu. Hiểu như vậy là không đúng, vì như chúng ta vừa nghe 
trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói lời này với đám người 
rất đông đang cùng đi đường với Ngài; và trong Giáo Hội, 
dù lập gia đình hay đi tu, chúng ta đều là Kitô hữu, nghĩa là 
thuộc về Đức Kitô, chúng ta đều là môn đệ của Đức Kitô 
theo những cách thế khác nhau, trong đời sống hôn nhân hay 
đời sống tu trì. Hơn nữa, Đức Giêsu còn mời gọi người ta 
dứt bỏ “vợ con”, nghĩa là Ngài ngỏ lời với cả người đã có 
gia đình, đã có vợ có chồng và đã cả con cái       

Vậy thì phải làm sao đây trước đòi hỏi quá rõ ràng và khó 
khăn của Đức Giêsu, ngỏ với từng người trong chúng ta, 
không phân biệt? Chúng ta được mời gọi dành thời gian để 
tìm cách hiểu Lời Chúa theo khả năng của mình, trước khi 
nghĩ đến việc phải thực hành làm sao. Trong nhiều trường 
hợp, nếu chúng ta “nhắm mắt” thực hành ngay, sẽ đi đến bế 
tắc, làm khổ thậm chí làm hại mình và làm hại nhau, như 
trong trường hợp đòi hỏi phải từ bỏ này. Thế thì, chúng ta 
phải hiểu như thế nào đòi hỏi quá lớn lao đến độ phi lí này 
của Đức Giêsu? Trước hết, chúng ta cần nhận ra rằng đòi 
hỏi này thật là lạ lùng, nếu không muốn nói là khó chấp 
nhận. Khó chấp nhận, vì Đức Giêsu không đòi chúng ta dứt 
bỏ của cải, tiện nghi, nhà cửa, ruộng đất, nhưng là dứt bỏ 
những con người cụ thể. 
 
     Và khó chấp nhận, nhất là vì Đức Giêsu không đòi hỏi 
chúng ta dứt bà con họ hàng, bạn bè hay là người yêu. Dứt 
bỏ những người này cũng không phải dễ, nhưng không phải 
là không làm được. Như chúng ta đã biết, có nhiều người trẻ 
nam nữ đã phải chia tay với người yêu để trở thành môn đệ 
Đức Kitô trong đời tu. Và dĩ nhiên là cũng có những người 
không chia tay được! 
 
      Nhưng, ở đây, Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta dứt bỏ những 
người ruột thịt: đó là cha mẹ, vợ con, anh em, chị em. Và 
ruột thịt hơn nữa là chính sự sống của mình, bởi vì chúng ta 
phải đối diện vởi chính mình hằng ngày: phải ăn phải mặc, 
phải chăm sóc sức khỏe, và còn phải chú ý đến ngoại hình 
nữa. Có thể nói, Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta dứt bỏ điều 
không thể dứt bỏ, bởi vì đó là ruột là thịt của mình. Ví dụ, 
dù chúng ta đi đâu, làm gì, sống ơn gọi nào, thì khi làm tờ 
khai, chúng ta vẫn phải khai mình là con của ai, khai vợ khai 
chồng nếu có, khai tất cả anh chị em ruột. Hơn nữa, người 
Việt Nam chúng ta rất coi trọng đạo hiếu với cha mẹ và tình 
nghĩa anh chị em và bà con thân thuộc. 
 
       Vậy “dứt bỏ” Chúa nói ở đây có nghĩa là gì? Dứt bỏ 
những người thân yêu, chính là để nhận lại như một quà 
tặng Thiên Chúa ban. Nếu không, chúng ta sẽ coi những 
người thân yêu là của riêng mình, và tự coi mình là chủ có 
quyền định đoạt theo ý riêng. Kinh nghiệm cho thấy, làm 
như thế chúng ta sẽ đánh mất mình và đánh mất nhau. Tổ 
phụ Abraham vì tình yêu đối với Chúa, đã dứt bỏ người con 
trai duy nhất, nhưng cuối cùng đã nhận lại như một ơn huệ 
Thiên Chúa ban, và cùng với người con ơn huệ Isaac là cả 
một dân tộc đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển. 
      Có thể nói, chính Thiên Chúa Cha cũng dứt bỏ người 
Con duy nhất, là Đức Giê-su Ki-tô trong cuộc Thương Khó, 
nhưng để nhận lại Ngài trong sự sống Phục Sinh và cùng với 
Ngài, là cả một đoàn con đông đúc, là nhân loại mới, là Giáo 
Hội, là chúng ta, được cứu chuộc bỏi cái chết trên Thập Giá  
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của Đức Kitô. 
 
       Vỉ thế, chúng ta được mời gọi trở thành môn đệ của 
Đức Giê-su, ngang qua việc nghe Lời của Ngài và đón nhận 
mình và máu ngài trong Thánh Lễ, để nghiệm được tình yêu 
của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và cách Đức Giêsu 
yêu mến chúng ta, cũng chính là cách thức chúng ta yêu 
mến nhau. Như Chúa nói: “Anh em hãy yêu mến nhau như 
Thầy yêu mến anh em”. Nếu chúng ta yêu nhau như Chúa 
yêu chúng ta, tương quan tình yêu giữa chúng ta, sẽ không 
bị lệch lạc, không bị biến dạng thành tương quan ham muốn, 
chiếm hữu hay độc quyền, nhưng trở thành tương quan hiệp 
thông trong sự tôn trọng, chia sẻ cho nhau và chia sẻ cho 
nhau đến tận cùng. Và Ngài hứa với chúng ta là chúng ta sẽ 
nhận lại gấp trăm. Bởi vì tất cả những ai nghe lời Thiên 
Chúa và đem ra thực hành sẽ trở thành người thân của Chúa 
và vì thế, trở thành người thân của nhau. Lời hứa này không 
chỉ được ứng nghiệm trong cộng đoàn đời tu, nhưng trong 
Giáo Hội, trong cả trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta nữa. 
 
     Dứt bỏ mọi sự để trở thành môn đệ của Đức Giêsu bằng 
mọi giá, để yêu mến và đi theo Ngài, chúng ta sẽ không 
“đánh mất nhau”, nhưng ngược lại, chúng ta sẽ “tìm lại được 
nhau” trong tương quan tình yêu đích thật và muôn đời. Bởi 
vì Thiên Chúa là Tình Yêu.  Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm 
nay, mời gọi chúng ta phải hi sinh từ bỏ rất lớn để trở nên 
môn đệ đích thật của Chúa. Nhưng đó chính là để chúng ta 
đón nhận tình yêu bao dung và thương xót của Chúa, và để 
chúng ta nhận lại nhau như hồng ân Chúa ban và yêu thương 
nhau; và không phải yêu thương nhau theo kiểu của chúng 
ta, nhưng là yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. 

 
   Nếu những lời trên đây của Đức Giêsu gây ra nhiều khó 
khăn, thì những lời tiếp theo lại mang lại cho chúng ta sự 
bình an và hy vọng. Thật vậy, một ơn rất nhỏ, là một “chén 
nước”, mà chúng ta trao ban cho những người thuộc về Đức 
Kitô, cũng được Chúa ghi nhận, coi trọng, và sẽ làm cho 
sinh hoa trái kết quả, như Người nói : “Người đó sẽ không 
mất phần thưởng đâu”. Và vì đó là “phần thưởng” đến từ 
Đức Kitô, con Thiên Chúa, nên sẽ tồn tại mãi mãi. Chắc 
chắn ai trong chúng ta cũng trao ban hơn thế nhiều, cho 
những người thuộc về Chúa, hay rộng hơn, cho những gì 
thuộc về Chúa và cho chính Chúa. Vậy, dựa vào lời của 
Chúa, một đàng, chúng ta hãy xác tín về “phần thưởng”, 
nghĩa là những hoa trái Chúa sẽ ban cho chúng ta, cho sự 
sống hôm nay và mai sau, cho dù chúng ta còn đầy thiếu sót, 
yếu đuối và tội lỗi ; và đàng khác, chúng ta được mời gọi 
trao ban hơn nữa. 
 
          Lời Nguyện: 
 
         Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng Thánh Giá để cứu 
chuộc chúng con, con xin đón nhận những thập giá Chúa gửi 
đến trong cuộc sống của con. Xin cho mọi thành viên trong 
gia đình chúng con luôn học biết về thập giá để luôn mang 
trên mình, mà đi theo Chúa. Amen 
 
      Ý lực sống: 
    
 Bạn đang quyến luyến điều gì không phải là thập giá  

Chúa Ki-tô? Bạn hãy quyết tâm từ bỏ nó.. 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 
09-07-2017 

“                                ường” 
 

       Lời Chúa: Mt 11, 25-30 
 
        

25
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng 

nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, 
Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu 
không cho những người hiền triết và 
khôn ngoan biết những điều ấy, mà 
lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. 
26

Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như 
vậy.  

27
Mọi sự đã được Cha Ta trao 

phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ 
ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, 

trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. 
28

"Tất cả hãy đến 
với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ 
bổ sức cho các ngươi. 

29
Hãy mang lấy ách của Ta và hãy 

học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và 
tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. 

30
Vì ách của Ta thì 

êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".   
            

           
 Suy Niệm:  

         
         Khi đọc Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa có nhiều đức 
tính chúng ta cần học và những khả năng ứng xử một cách 
tài tình trước những tình huống vô cùng khó khăn và đã dễ 
dàng vượt qua những cạm bẫy rất phức tạp và vô cùng nguy 
hiểm mà những người không ưa, nhiều lần đặt ra cho Ngài. 
Và đặc biệt, Chúa còn làm được những điều rất là lạ lùng, 
như là làm được những phép lạ mà không ai trên đời có thể 
làm được. Đó là những điều rất hấp dẫn mà mỗi người có 
thể học một phần nào nơi Chúa, thế nhưng khi đề cập đến 
những đức tính mà một người môn đệ phải học thì Chúa đã 
không nhắc một tí nào đến những đức tính trên, mà chỉ nói 
đến hai đức tính xem ra chẳng có gì hấp dẫn lắm. Đó là sự 
hiền lành và khiêm nhường. 
      
     Theo các nhà tu đức học thì Khiêm nhường là nhân đức 
nền tảng của đời sống đạo đức. Có người còn gọi khiêm 
nhường là nhân đức Mẹ của các nhân đức. Nhờ khiêm 
nhường, người môn đệ có thể dễ dàng nhận ra được tiếng 
nói của Chúa và gặp được Ngài trong cuộc đời của mình. 
     Một buổi chiều, thánh Macariô trở về căn buồng chật hẹp 
của mình, ôm nặng những ngành lá vạn tuế. Satan hiện đến 
trước mặt Ngài và nói. Hết mọi việc ông làm tôi cũng làm 
cả: ông ăn chay, tôi đây có ăn gì đâu, ông thức khuya, tôi 
chẳng hề ngủ. Ông đã từ bỏ của cải, tôi thì vẫn sống nghèo. 
Chỉ có cái này tôi không có, và chính vì thế ông vẫn làm cho 
tôi khó chịu. Thánh nhân hỏi. Cái chi thế? Sự khiêm 
nhường. Nói đoạn, qủy biến mất. 
 
     Nếu khiêm nhường là điều cần để người môn đệ có thể 
dễ dàng nhận ra tiếng nói và sự có mặt của Chúa trong cuộc 
đời của mình, thì sự hiền lành là một điều rất cần thiết để 
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cho mọi người có thể dễ dàng sống với nhau như những 
người anh em con của cùng một Cha trên trời. 
 
     Kinh Thánh nói cho chúng ta rất nhiều về sự hiền lành 
của Chúa. Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về Chúa như thế này: 
“Ngài hiền lành như con chiên bị đem đi giết. Cây sậy đã 
gục ngã Ngài không nỡ bẻ gẫy. Tim đèn còn khói Ngài cũng 
không nỡ lòng nào dập tắt nó đi” (Is 42,3). 
     Thật khó mà tìm được những lời nào hay hơn thế để nói 
về sự hiền lành của Chúa. 
     + Chúng ta hãy nhớ lại cách cư xử dịu dàng tới mức độ 
tuyệt vời của Chúa trong câu chuyện người đàn bà ngoại 
tình. 
     + Chúng ta hãy dừng lại trước cảnh thật đẹp của một 
người chăn chiên khi tìm lại được con chiên lạc trong cả đàn 
chiên 100 con của mình. 
     + Và đặc biệt chúng ta hãy cố mà hình dung ra khuôn 
mặt rạng ngời của người Cha trong dụ ngôn “Đứa con hoang 
đàng” khi người Cha ôm vào lòng đứa con đi hoang trở về: 
“Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào 
ngón tay cậu, xỏ dép vào chân của cậu, rồi đi bắt con bê đã 
vỗ béo làm thịt... Chúng ta phải mở tiệc ăn mừng vì con Ta 
đã chết, mà nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15,22-
24). Không một lời trách móc, không một cử chỉ buồn 
phiền. 
      Hiền lành ở đây không phải là nhu nhược nhưng là một 
hành vi cao cả, không phải là những việc làm khuyến khích 
thêm tội ác mà là để chinh phục những người có tội để họ có 
thể tìm đường quay trở về. 
      Thánh Phanxicô Salésiô một lần kia bị sỉ nhục một cách 
thậm tệ nhưng ngài vẫn chịu đựng. Người anh của Ngài thấy 
vậy tỏ ý không bằng lòng với thái độ mà ông coi như là 
“nhu nhược” như thế. Thánh nhân cắt nghĩa: “Anh ạ. Ai 
cũng có máu Ađam cả. Em cũng bực tức và cũng giận lắm, 
nhưng em cố gắng theo gương hiền lành và khiêm nhường 
của Chúa Giêsu. Cứ mỗi dịp như vừa rồi, em lại tập thêm 
được một chút ít bằng cách tự bảo: “Này hỡi Phanxicô, hãy 
đậy kỹ vung, đừng nói, đừng mở gì ráo. Cuối cùng em thấy 
rằng: lấy một giọt mật thì bắt được cả một bầy ruồi, chứ lấy 
cả một thùng giấm cũng chẳng bắt được một con.” 
      Và đây là những lời còn táo bạo hơn của Ngài: “Nếu kẻ 
thù móc mắt bên phải của tôi, tôi vẫn có thể dùng con mắt 
trái để mỉm cười với họ. Nếu họ móc cả mắt trái của tôi, tôi 
vẫn còn mãi mãi trái tim để yêu mến họ”. 
    + Thánh Augustino đã thú nhận như sau “Thánh 
Ambrôsiô đã khuất phục được tôi vì tôi mến Ngài. Tôi mến 
Ngài không phải chỉ vì Ngài thông thái mà là vì Ngài hiền 
lành nhân hậu.” 
 
        Lời Nguyện: 
 
     Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Chúa đã ưu 
ái những kẻ bé mọn thấp hèn. Xin làm cho trái tim con đừng 
bao giờ kiêu ngạo, trương phình lên như con bò, nhưng hãy 
vui vẻ sống nhỏ bé như con nhái để mong có thể chui qua lỗ 
kim mà vào ở nhà tình thương êm ái, ấm cúng của Chúa 
muôn đời. Amen. 
 
       Ý Lực Sống: 
 

     ng  a   y          ng n      a  i  u  iền   n      
k i m n  ờng”. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A 
16-07-2017 

“ N ười gieo gi                      ” 
 
        Lời Chúa: Mt 13, 1-23 
 

     1 
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi 

nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. 
2
Dân chúng tụ tập quanh Người 
đông đảo đến nỗi Người phải 
xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả 
dân chúng thì đứng trên bờ. 

3
Và 

Người dùng dụ ngôn mà nói với 
họ nhiều điều. Người nói: "Này 
đây, có người gieo giống đi gieo 
lúa. 

4
Trong khi gieo, có hạt rơi 

xuống vệ đường, chim trời bay 
đến ăn mất. 

5
Có hạt rơi xuống 

trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều 
đất. 

6
Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ 

sâu, nên liền khô héo. 
7
Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um 

tùm, nên nó chết nghẹt. 
8
Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa 

kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba 
mươi. 

9
Ai có tai thì hãy nghe”. 

10
Các môn đệ đến gần thưa 

Người rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" 
11
Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu 

nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. 
12
Vì ai đã có, 

thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ 
có cũng bị lấy đi. 

13
Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với 

họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và 
không hiểu chi hết. 

14
Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia 

nói về họ rằng: 'Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố 
mắt nhìn mà chẳng thấy gì. 

15
Vì lòng dân này đã ra chai đá, 

họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, 
và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng 
cho lành'. 

16
Phần các con, phúc cho mắt các con vì được 

thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. 
17

Quả thật, Thầy 
bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã 
ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; 
mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe. 
18

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: 
19

Hễ 
ai nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ 
đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng 
gieo dọc đường. 

20
Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời 

giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, 
21
nhưng không đâm 

rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi 
cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó 
vấp ngã. 

22
Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng 

lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị 
chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. 

23
Hạt gieo trên 

đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết 
quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt 
ba mươi".

     

   
        

      Suy Niệm: 

8   | Hieäp Nhaát 198 | 7 - 2017 | 



       Tin Mừng hôm nay là một trong bảy “dụ ngôn về Nước 
Trời” của Đức Giê-su: Người ví Nước Trời giống như một  
người mang hạt giống đi gieo. Hạt giống Nước Trời được 
gieo vào 4 tình trạng đất khác nhau và chỉ thành công ở lần 
gieo cuối cùng. Sở dĩ Đức Giê-su giảng dạy bằng dụ ngôn là 
vì chỉ các môn đệ mới có thiện chí muốn nghe và muốn đón 
nhận Nước Trời thiêng liêng, đang khi phần lớn dân  o thái 
thì cứng lòng chỉ muốn đón nhận Nước vinh quang thế tục 
và không muốn đón nhận Nước Trời thiêng liêng này. Lời 
Chúa chỉ phát sinh hiệu quả nơi những tâm hồn có thiện chí 
muốn nghe, giống như hạt giống chỉ có thể phát sinh hoa trái 
tin yêu khi được gieo trong mảnh đất mầu mỡ là tâm hồn tốt 
lành, không chai lì cố chấp, không giữ đạo hời hợt bề ngoài, 
không bị các thói hư tật xấu lấn át… 
 
       Có một câu chuyện kể rằng: PHA-M T là một tên cướp 
lừng danh tại nước  n Độ. Hắn ta cùng đồng bọn thường ra 
tay cướp đoạt tài sản của người đi đường rồi t u thoát mà 
không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngày nọ, Pha-mát bẻ khóa 
vào một ngôi nhà vắng chủ. Sau khi đã lấy hết tiền bạc quý 
kim trong tủ, hắn kiểm tra lại ngôi nhà lần cuối thì thấy còn 
lại một cuốn sách nhỏ bìa đen, giấy mỏng và dai. Hắn nhặt 
lên bỏ vào túi với ý định sẽ dùng làm giấy vấn thuốc lá hút. 
Từ đó, mỗi khi hút thuốc hắn đều xé một tờ trong sách làm 
giấy vấn thuốc. Một lần nọ, hắn thấy trên tờ giấy có các 
hàng chữ nhỏ, hắn tò mò đọc thử xem các chữ viết đó là gì, 
và từ đó mỗi lần hút thuốc hắn đều đọc một đọan lời Chúa in 
trên tờ giấy. Vào một tối kia, sau khi đọc xong trang Lời 
Chúa, hắn để lại tờ giấy vừa xé vào lại trong sách, và qu  
gối xuống xin Chúa Giê-su tha tội và cứu hắn, giống như 
Người đã tha thứ cho tên cướp có lòng sám hối trên cây thập 
tự mà hắn mới đọc xong. Từ lúc ấy hắn cảm thấy tâm hồn 
hắn có sự bình an. 
 
     Hôm sau, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến đồn cảnh sát xin 
đầu thú và nộp lại những đồ ăn cắp còn lại. Mọi người đều 
ngạc nhiên khi nghe hắn cho biết lý do ra đầu thú. Hắn mau 
mắn tra tay vào còng và sau khi nghị án, tòa chỉ kết án hắn 
10 năm tù giam vì có yếu tố được giảm khinh. Trong thời 
gian mười năm ở tù, hắn vẫn tiếp tục đọc phần còn lại của 
cuốn Tân  ớc và đã kể lại các câu chuyện trong sách cho 
các bạn tù.  ần dần nhờ quyết tâm sống khiêm tốn yêu 
thương và phục vụ theo gương Đức Giêsu, hắn đã làm cho 
tất cả đám bạn tù cảm mến. Họ không còn thái độ thù ghét 
và đàn áp bóc lột lẫn nhau, nhưng biết thể hiện tình yêu 
thương và giúp đỡ nhau. Một số bạn khác còn đến xin theo 
học Lời Chúa với hắn và cuối cùng đã trở thành môn đệ của 
Đức Giêsu giống như hắn.  
 
     Trong trang Tin Mừng hôm nay.Đức Giê-su giải đáp 
trong dụ ngôn người gieo giống đó là: Người gieo giống ám 
chỉ Đức Giêsu. Hạt giống là Lời Chúa. Hạt giống Lời Chúa 
được gieo vào bốn loại đất, tượng trưng cho bốn hạng người 
nghe: Vệ đường là hạng người không muốn nghe Lời Chúa 
nên Lời Chúa nghe đã không thể tồn tại trong tâm trí. Đất 
pha đá sỏi là người nghe Lời Chúa mà không suy niệm nên 
dễ bị mất đức tin khi gặp hòan cảnh khó khăn. Đất có nhiều 
gai góc ám chỉ những người nghe Lời Chúa, nhưng lòng lo 
lắng việc đời, làm cho Lời Chúa bị chết nghẹt không thể 
sinh hoa trái. Chỉ một ít người là thành tâm giống như mảnh 

đất tốt do biết lắng nghe Lời Chúa và suy niệm rồi quyết 
tâm thực hành mới có thể trở thành môn đệ đích thực của 
Chúa Giê-su và là chứng nhân cho tình yêu giữa lòng xã hội.  
     Như trong một vườn nho kia có một cây nho không mấy 
xanh tốt như các cây nho khác trong vườn. Người làm vườn 
đã phải vất vả đào sới đất chung quanh gốc nho, rắc phân tro 
và tưới nước hằng ngày, nhưng cây nho vẫn èo uột và không 
phát sinh hoa trái. Cuối cùng người làm vườn đã đào gốc 
nho lên để tìm nguyên nhân thì mới phát hiện có một miếng 
tôn đã mục rỉ nằm bên dưới gốc cây nho, nên rễ cây không 
cắm sâu xuống đất được để hút các chất bổ dưỡng. Từ khi 
lấy miếng tôn kia lên thì cây nho đã xanh tốt và đến mùa đã 
phát sinh được nhiều hoa trái như các cây khác. Cuộc đời 
chúng ta cũng thế: Nếu ta không đâm rễ sâu bằng việc năng 
học sống Lời Chúa, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ bị 
tàn úa và không thể sống tin yêu hơn anh em lương 
dân.Trong một vườn nho kia có một cây nho không mấy 
xanh tốt như các cây nho khác trong vườn. Người làm vườn 
đã phải vất vả đào sới đất chung quanh gốc nho, rắc phân tro 
và tưới nước hằng ngày, nhưng cây nho vẫn èo uột và không 
phát sinh hoa trái. Cuối cùng người làm vườn đã đào gốc 
nho lên để tìm nguyên nhân thì mới phát hiện có một miếng 
tôn đã mục rỉ nằm bên dưới gốc cây nho, nên rễ cây không 
cắm sâu xuống đất được để hút các chất bổ dưỡng. Từ khi 
lấy miếng tôn kia lên thì cây nho đã xanh tốt và đến mùa đã 
phát sinh được nhiều hoa trái như các cây khác. Cuộc đời 
chúng ta cũng thế: Nếu ta không đâm rễ sâu bằng việc năng 
học sống Lời Chúa, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ bị 
tàn úa và không thể sống tin yêu hơn anh em lương dân. 
 
       Lời Nguyện: 
 
      Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là đường từ tai 
nghe đến tay làm. Chúng con thường xây ngôi nhà đức tin 
trên nền cát, khi chỉ biết nghe mà không suy niệm và thực 
hành, nên Lời Chúa không thể thấm nhập được vào tâm trí 
và cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết lắng 
nghe Lời Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ. Cho chúng con 
biết năng tìm hiểu Lời Chúa trong các nhóm Hiệp Sống Tin 
Mừng hằng tuần. Xin giúp chúng con biết dọn sạch những 
sỏi đá là sự lười biếng các việc đạo đức, biết nhổ sạch gai 
góc là sự ham mê tiền bạc, danh vọng và các thói hư tật xấu 
khác. Nhờ đó, tâm hồn chúng con sẽ trở thành mảnh đất tốt, 
là điều kiện để Lời Chúa lớn lên và phát sinh nhiều bông hạt 
là các việc bác ái phục vụ tha nhân. Amen.   
      
       Ý Lực Sống: 
 
            m   n   i      ại mản  đ   n  , đ   ạ  gi ng  ời 
   a gi      ?.  
 
       *** 

 
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A 

23-07-2017 
“                                          ” 

 
        Lời Chúa: Mt 13, 24- 43 
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 24

 Khi ấy, Chúa Giêsu 
phán một dụ ngôn khác 
cùng dân chúng rằng: 
"Nước trời giống như 
người kia gieo giống tốt 
trong ruộng mình. 

25
Trong 

lúc mọi người ngủ, thì kẻ 
thù của ông đến gieo cỏ 
lùng vào ngay giữa lúa, rồi 
đi mất. 

26
Khi lúa lớn lên và 

trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. 
27
Đầy tớ chủ nhà đến nói với 

ông rằng: 'Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong 
ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?' 

28
Ông đáp: 

'Người thù của ta đã làm như thế'. Đầy tớ nói với chủ: 'Nếu 
ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ'. 

29
Chủ nhà đáp: 

'Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả 
lúa chăng. 

30
Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và 

đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, 
rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm 
cho ta". 

31
Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: 

"Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng 
mình. 

32
Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi 

mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi 
chim trời đến nương náu nơi ngành nó". 

33
Người lại nói với 

họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như 
men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến 
khi bột dậy men". 

34
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán 

những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với 
họ mà không dùng dụ ngôn, 

35
để ứng nghiệm lời tiên tri đã 

chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra 
những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". 

36
Sau khi 

giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp 
Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng 
trong ruộng cho chúng con nghe". 

37
Người đáp rằng: "Kẻ 

gieo giống tốt là Con Người. 
38

Ruộng là thế gian. Còn hạt 
giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. 
39

Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. 
Thợ gặt là các thiên thần. 

40
Cũng như người ta thu lấy cỏ 

lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ 
xảy ra như vậy: 

41
Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất 

cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, 
42

rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng. 

43
Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong 

Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe". 
       
        Suy Niệm: 
 
       Có một câu ngạn ngữ nói rằng: Khi cuộc đời đóng lại 
cánh cửa trước mặt chúng ta, thì Thiên Chúa luôn mở 
cho ta cánh cửa khác. Có thể nói rằng, câu ngạn ngữ này 
thật đúng. Khi mỗi người bình tâm nhìn lại cuộc đời của 
mình sẽ thấy Thiên Chúa luôn cho chúng ta những cơ hội. 
Có những lúc trước mặt ta là cả một bầu trời đen tối, thì 
Thiên Chúa luôn cho ta một tia hy vọng; có những khi ta 
tưởng rằng với tội lỗi mình gây ra, đáng lẽ mình đã phải trả 
giá, thế nhưng Thiên Chúa vẫn độ lượng cho chúng ta thời 
gian và cơ hội sửa chữa sai lầm. 
 
       Nhân từ và khoan dung là “đặc tính” trong cách hành xử 
của Thiên Chúa. Nhìn lại lịch sử của dân Israel, chúng ta 

thấy Thiên Chúa đã yêu thương chăm sóc họ như một người 
cha lo cho con cái; vậy mà rất nhiều lần, Israel từ chối tình 
yêu và sự chăm sóc của Ngài. Những lúc như thế, Thiên 
Chúa như một người cha, vừa giận lại vừa thương. Cũng 
nhiều lần, với sự công thẳng, Ngài như muốn để cho Israel 
bị tiêu diệt khỏi mặt đất, nhưng tấm lòng người cha không 
cho phép Ngài làm như thế. Ngài lại tha thứ, yêu thương và 
đón nhận họ khi họ sám hối trở về. 
 
      Bài đọc một, tác giả sách Khôn Ngoan đã suy gẫm về 
Thiên Chúa và nhận ra rằng: Thiên Chúa luôn phải chịu sự 
giằng co giữa nhân từ và lỗi phạm, giữa công thẳng với 
khoan dung. Tác giả giải thích: Chính do sức mạnh của 
Chúa, mà Chúa hành động công minh, vì Chúa làm bá chủ 
vạn vật nên Chúa lại nương tay với muôn loài. Thiên Chúa 
luôn xử khoan hồng, lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản con 
ngươi, chỉ những ai cố tình, cố chấp thì Ngài mới xử tội. Tác 
giả sách Khôn Ngoan còn nghiệm ra rằng, Thiên Chúa làm 
như thế là để dạy chúng ta: Người công chính phải có lòng 
nhân ái, vì Thiên Chúa luôn cho con cái niềm hy vọng và 
cho người có tội có cơ hội để sám hối. 
 
        ụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay về câu chuyện cỏ lùng 
trong ruộng, cho thấy sự khác biệt về cách hành xử giữa 
Thiên Chúa và con người. Trước hết, câu chuyện trả lời cho 
thắc mắc muôn thuở của con người: Tại sao Thiên Chúa là 
Đấng quyền năng, nhân từ sao lại để cho nhiều sự xấ, sự ác 
xảy ra trong thế giới như thế ? Thiên Chúa không tạo nên sự 
xấu, Ngài càng không tạo nên sự ác. Giống như người chủ 
trong câu chuyện, ông đã không hề gieo cỏ lùng, nhưng ông 
gieo giống lúa tốt trong ruộng của ông và ông hết sức chăm 
lo cho mảnh ruộng của mình. Tuy nhiên, khi mọi người 
đang ngủ, kẻ thù của ông đã gieo cỏ lùng vào ruộng lúa rồi 
đi mất. Kẻ thù của Thiên Chúa chính là ma quỷ. Nó không 
muốn nhìn thấy con cái Chúa được hạnh phúc. Nó ghen tỵ vì 
con người được Chúa yêu thương. Vì thế, nó lén lút, đợi khi 
con người say ngủ trong lối sống và thói quen của mình, thì 
đã gieo những hạt cỏ dại vào trong tâm hồn mỗi người. 
Những hạt cỏ này cứ âm thầm mọc lên, đến một lúc nào đó, 
nó lấn lướt hết những việc tốt lành và biến mảnh ruộng tâm 
hồn chúng ta trở nên vườn hoang cỏ dại. 
 
      Nhìn thấy sự xấu, sự ác cùng với những bất công đang 
xảy ra trong xã hội, nhiều người đã giống như những đầy tớ 
trong câu chuyện hôm nay, họ muốn quay lại trách Thiên 
Chúa và nghi ngờ về quyền năng của Ngài: Thưa ông, 
không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng của ông sao ? 
Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ? Không chỉ trách Thiên 
Chúa, mà họ còn muốn Thiên Chúa hành xử theo cách của 
họ, khi đề nghị với ông chủ: Vậy ông có muốn cho chúng tôi 
đi gom chúng lại không ? Với đề nghị này, những người đầy 
tớ trong câu chuyện muốn nhân danh Thiên Chúa và sự công 
thẳng của Ngài để loại trừ những người xấu, những kẻ bị 
xem là cỏ lùng. Như thế, những người này tự cho mình là 
những người tốt, những người xứng đáng có quyền để kết án 
người khác. 
 
      Thiên Chúa có quyền trừng phạt ngay lập tức kẻ có tội, 
những kẻ xấu và những người gây ra sự ác, nhưng Thiên 
Chúa đã không làm như vậy, Ngài có cách hành xử riêng 
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của Ngài. Trước lời đề nghị đi nhổ cỏ lùng của những người 
đầy tớ, ông chủ đã trả lời: Đừng, vì sợ rằng khi đi nhổ cỏ, 
các anh lại làm bật luôn rễ lúa. Hãy cứ để cả hai cùng mọc 
lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, tôi sẽ cho thợ gom cỏ 
lùng lại và đốt đi, còn lúa thì cho vào kho lẫm. Câu trả lời 
này cho thấy sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với những kẻ 
có tội và những người làm điều xấu. Thiên Chúa luôn cho 
con người có thời gian và cơ hội để hoán cải, để làm lại cuộc 
đời.  ĩ nhiên, Thiên Chúa không mong cỏ lùng biến thành 
lúa, nhưng Ngài lại mong người xấu biến thành người tốt, kẻ 
gian ác biến đổi nên người lương thiện, và đến ngày xét xử, 
Thiên Chúa sẽ xử công minh với mỗi người tùy theo việc họ 
đã làm. 
 
       Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Điều đó cho 
thấy rằng, Thiên Chúa không hề nóng vội, cũng không hề 
mất kiên nhẫn với con người. Ngài là một người Cha luôn 
chờ đợi chúng ta là những người con sám hối trở về để Ngài 
tha thứ. Ngài không hề kể tội chúng ta khi chúng ta quay về. 
Trái lại, Ngài luôn mở rộng vòng tay ôm chúng ta vào lòng 
và cho chúng ta được ngụp lặn trong biển yêu thương của 
Ngài. Tuy nhiên, đến thời hạn sau cùng, nếu người nào còn 
cố chấp trong sự sai trái của mình, từ chối tình yêu, bỏ mất 
cơ hội hoán cải, không chấp nhận quay trở lại thì kẻ ấy sẽ 
biến mình trở thành thù nghịch với Thiên Chúa và sẽ bị hủy 
diệt trong lò lửa. 
 
      Tuy nhiên, không dễ để mỗi người nhận ra thực trạng 
của mình: Hiện nay, tôi đang là cỏ lùng hay là lúa ? Hiện 
nay, mảnh ruộng tâm hồn tôi đang là ruộng lúa hay đang là 
ruộng cỏ ? Để có thể nhận ra được tình trạng tâm hồn của 
mình là cỏ hay là lúa, ruộng lúa hay là ruộng cỏ, chúng ta 
cần phải có sự trợ giúp của Thánh Thần. Đó là điều Thánh 
Phaolô chỉ cho chúng ta trong thư Roma : Thần Khí sẽ giúp 
đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu 
nguyện thế nào cho phải. Điều đó có nghĩa là qua việc cầu 
nguyện cùng với sự soi sáng của Thánh Thần, chúng ta sẽ 
nhìn rõ về con người và tình trạng tâm hồn của mình. Chỉ 
khi dám nhìn vào tâm hồn mình và khiêm tốn nhìn nhận sự 
sai trái của mình, chúng ta mới có thể khắc phục được 
những sai lầm trong cuộc sống, và cùng với ơn Chúa và sức 
mạnh của Thánh Thần, chúng ta mới có thể tận dụng được 
cơ hội và thời gian Chúa ban để hoán cải.  
 
        Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại tình 
trạng tâm hồn của mình và biết học nơi Chúa sự nhẫn nại và 
quảng đại bao dung với anh chị em chung quanh, đừng vội 
kết án, nhưng luôn cho anh chị em mình cơ hội để làm lại 
cuộc đời. Các bậc làm cha mẹ luôn muốn mảnh ruộng gia 
đình là một mảnh ruộng tốt và muốn con cái mình là những 
giống lúa tốt. Tuy nhiên, vì sức ép của đời sống kinh tế, vì 
cám dỗ chạy theo vật chất và danh vọng, nhiều người đã ngủ 
quên trong công việc, trong việc tìm kiếm cơm áo nên đã bỏ 
quên ruộng lúa là gia đình, bỏ quên con cái, để cho ma quỷ 
và sự xấu len lỏi vào trong gia đình, trong tâm hồn của mình 
và của con cái. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần điều chỉnh lại 
cuộc sống của mình, cần biến tâm hôn mình thành mảnh đất 
tốt, dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình, cho con cái 
để chuyện trò, để hiểu nhau hơn và thông cảm với nhau hơn. 
Hãy gieo vào gia đình và tâm hồn con cái nhiều việc tốt, 

nhiều gương sáng, hãy đem Chúa vào trong gia đình qua 
những giờ kinh, giờ cầu nguyện và hãy gieo vào tâm hồn 
mình và con cái những hạt giống của Tin Mùng. Khi tỉnh 
thức như thế, thì ma quỷ và sự xấu sẽ không thể lẻn vào gia 
đình chúng ta được. Lời Chúa cũng muốn chúng ta học nơi 
Chúa sự kiên nhẫn và quảng đại với anh chị em. Đừng vội 
kết án hay loại trừ khi anh em mình sai lỗi, nhưng hãy ân 
cần nâng đỡ và tạo cơ hội cho anh chị em làm lại cuộc đời. 
Thiên Chúa không bao giờ dập tắt hy vọng của chúng ta, 
Ngài cũng không bao giờ khóa chặt cánh cửa tương lai của 
chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ đóng chặt cửa tương 
lai, đừng bao giờ dập tắt hy vọng của mình và của anh chị 
em mình.  
 
        Lời Nguyện: 
 
      Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con đừng chiều 
theo những cám dỗ, nhưng biết làm chủ lấy mình. Mỗi ngày 
con sẽ chú ý tập luyện một tính tốt và loại trừ tật xấu để trở 
nên con chiên gương mẫu, nên lúa tốt và có thể giúp cỏ lùng 
biến đổi thành lúa trong thửa ruộng của Ngài. Amen. 
         
         Ý Lực Sống: 
 
     Mỗi ngày   i quyế    m   m m    i       đ  c ng     
   ng  ại      . 
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A 

30-07-2017 
“    b    ất c  những gì anh có mà mua thửa ruộ     ” 

 
       Lời Chúa: Mt 13, 44-52 
 

     
44

Khi ấy, Chúa Giêsu 
phán cùng dân chúng rằng: 
"Nước trời giống như kho 
tàng chôn giấu trong ruộng, 
người kia tìm được, vội 
chôn vùi xuống, vui mừng 
trở về bán tất cả những gì 
anh có mà mua thửa ruộng 
ấy. 

45
Nước trời cũng giống 

như người buôn nọ đi tìm 
ngọc quý. 

46
Tìm được một 

viên ngọc quý, anh về bán 
mọi của cải mà mua viên 

ngọc ấy. 
47
"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt 

được mọi thứ cá. 
48
Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi 

đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra 
ngoài. 

49
Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến 

mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, 
50

rồi ném những kẻ 
dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. 

51
Các 

ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có". 
52
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am 

tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi 
dụng những cái mới, cũ trong kho mình". 
 
     Suy Niệm: 
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        Một hôm, có một người kia gặp một nhà tu hành đi qua 
làng, ông vội chạy theo kêu lên: "Xin ông cho tôi viên ngọc 
quý trong cái bị của ông."Nhà tu hành ngạc nhiên hỏi" Viên 
ngọc quý nào? Ông ta nói: "Đêm qua tôi nằm mơ thấy có 
ông tiên bảo là nếu tôi được viên ngọc quý của nhà tu hành 
sẽ đi qua làng hôm nay, tôi sẽ là người giàu có nhất trên đời. 
Vậy xin ông cho tôi viên ngọc quý đó”. Nhà tu hành tốt 
bụng móc trong bị ra và nói: "Có phải cái này không? Tôi 
mới nhặt được ở cánh đồng bên kia bờ suối. Nếu ông muốn 
thì tôi biếu ông" 
       Người ấy sung sướng cầm lấy viên ngọc quý, cám ơn 
rồi đi ngay về nhà, trong bụng nghĩ thầm: "Từ nay mình sẽ 
là người giàu có, không phải vất vả gì nữa". Thế nhưng tối 
hôm ấy tâm trí ông áy náy, tâm hồn ông bồn chồn, trằn trọc 
không sao ngủ được. Sáng hôm sau, ông cầm viên ngọc đi 
tìm nhà tu hành và gặp thấy nhà tu hành ấy đang ngủ ngon 
lành dưới gốc cây. Ông rón rén đến gần đánh thức dậy và 
nói : "Thưa ông, tôi xin trả lại ông viên ngọc quý này, xin 
ông ban cho tôi viên ngọc quý khác, tức là sự phong phú của 
tâm hồn, đã làm ông có đủ can đảm cho tôi viên ngọc quý 
này mà không tiếc xót".  
       Viên ngọc quý thực sự của tâm hồn là gì để cho nhà tu 
hành kia có được nghị lực khước từ mọi giàu sang thế trần 
mà không biết tiếc xót chi cả? Đó là điều Chúa Giêsu nói 
trong bài Tin Mừng hôm nay. 
 
        Bài Tin Mừng là hai dụ ngôn "kho báu" và "viên ngọc 
quý". Kho báu và viên ngọc quý ấy Chúa Giêsu đưa ra ở đây 
để tiêu biểu cho cái gì? Thưa, đó là nước trời. Đứng vậy, cả 
hai dụ ngôn đều muốn nói tới sự cao quý tột bực của nước 
trời, không của cải nào sánh bằng. Cao quý đến nỗi khiến 
mọi thứ khác đều lu mờ đi, và mọi giá trị người ta từng theo 
đuổi từ trước đều phải nhường chỗ.  
       Hai hình ảnh "kho báu" và "viên ngọc quý" vừa rõ ràng 
vừa huyền bí. Rõ ràng ở chỗ ai biết gía trị của chúng thì quý 
hóa, còn huyền bí ở chỗ có nhiều người không biết giá trị 
tiềm  n đó, chính vì vậy mà nhiều người bị lầm. Cũng như 
người kia có kho báu ở ngay trong thửa ruộng của mình mà 
không biết, hay người có viên ngọc quý giá kia cũng thế, họ 
nắm trong tay mà không hay, nên họ đã để vuột mất kho báu 
và viên ngọc quý. 
 
        Nhiều người chúng ta cũng ở trong tình trạng đó 
chăng? Rất có thể chúng ta đang gần kề hạnh phúc nước trời 
và những hồng ân của nước ấy mà chúng ta không biết 
chăng? Đây không phải là hạnh phúc vật chất, ngắn hạn, 
được thực hiện ngay ở trần thế này, nhưng là hạnh phúc tâm 
linh, vĩnh cữu, chỉ được thực hiện trọn vẹn trong cõi sống 
đời đời. Đó chính là nước trời mà Chúa Giêsu muốn giảng 
dạy cho chúng ta biết. Nước trời như kho báu, như viên 
ngọc quý mà chúng ta phải cố gắng tối đa để chiếm hữu. 
Quả thực, mọi người Kitô chúng ta đều được mời gọi tìm 
kiếm nước trời. Công việc tìm kiếm này không chỉ giới hạn 
trong một quãng thời gian hay trong một số công việc nào, 
nhưng suốt cả cuộc đời và trong mọi sinh hoạt. Bởi vì nước 
trời là cái giá trị nhất chúng ta phải tìm kiếm và chiếm hữu. 
Nước trời quý hơn và giá trị hơn bất cứ thứ gì chúng ta đang 
có hay có thể có trong cuộc sống, và nước trời sẽ ban cho 
chúng ta nhiều hơn bất cứ cái gì cuộc sống có thể mang lại 

cho chúng ta. Vì thế, chúng ta phải không ngừng tìm kiếm 
và sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì chúng ta có, kể cả 
mạng sống, để chiếm được kho báu hay viên ngọc quý này. 
       Nói cụ thể hơn, nước trời đây là phần rỗi, là sự sống đời 
đời của chúng ta, quý giá vô cùng, đòi hỏi chúng ta phải 
quan tâm trước hết, tuyệt đối ưu tiên, sẵn sàng hy sinh tất cả 
để chiếm đoạt cho bằng được, dù phải hy sinh bao nhiêu 
cũng chưa đủ và chưa xong. Quả thực, khi bước vào trần thế 
này, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm lấy mọi sự, 
nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đành phải ra đi với 
hai bàn tay trắng. Xuất thân từ bụi đất chúng ta sẽ trở về với 
bụi đất mà thôi, chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn 
đời. Chính điều đó mới đáng cho chúng ta lao nhọc để tìm 
kiếm và sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm hữu.  
 
      Vì vậy, chúng ta đang sống giữa những xoay chuyển của 
vật chất, chúng ta phải vất vả làm ăn, chúng ta phải quan 
tâm đến những nhu cầu cần thiết của đời sống...đó là điều 
chính đáng, nhưng chúng ta đừng quên: đời là tạm bợ, 
chúng ta cần và rất cần tìm ra giá trị vĩnh cửu ngay trong 
cuộc đời này kẻo quá muộn. Chúng ta hãy nhớ: đời là một 
dịp tiện, mỗi ngày sống là một dịp may, chúng ta có tự do và 
ý chí để quyết định phần giá trị cho mình. Chiếm đoạt được 
nước trời, tức là đạt được đời sống vĩnh cửu hay không là do 
chính mình. Chúng ta hãy có thái độ khôn ngoan của người 
tìm được kho báu và viên ngọc quý trong Tin Mừng hôm 
nay. 
 
      Lời Nguyện: 
 
       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải Nước Trời bằng 
những dụ ngôn để cho những ai nhận biết, thì biết sẵn sàng 
khôn ngoan tìm lấy, hầu đón nhận ơn cứu độ từ chính Chúa, 
là nguồn khôn ngoan. Amen. 
 
         Ý Lực Sống: 
 
  Tôi dám bán m i s  đang  ó đ  mua l y N ớc Trời 
không?  
 
   *** 
 
 
              ***  

CHẾT THÌNH LÌNH ,  
KHÔNG KỊP ĂN NĂN TỘI .  
 
Thánh Thomas More có một người bạn sang trọng, 
nhưng đạo đức lơ là. Thánh khuyên ông này ăn năn 
trở về với Chúa, nhưng ông cứ nói: "Khi sắp chết, tôi 
sẽ nói: "Lạy Chúa, xin tha cho con'" và tôi sẽ được 
tha thứ." 
 
Ngày kia, khi hai người cưỡi hai con ngựa đi ngang 
qua cầu Luân Đôn, thánh Thomas More thấy con 
ngựa của ông bạn hất ông vào thành cầu, làm cho 
đầu ông bị dập. Lúc đó, thánh Thomas More  nghe 
ông bạn thốt ra lời: "Đồ quỷ!", và chết tươi ngay. 
 
Cái chết thường xảy đến rất thình lình. Ta không kịp 
sửa soạn gì đâu. Và nếu ai đã được sửa soạn, thì đó 
là một ơn Chúa ban rất quý! 
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