
 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A 
03-09-2017 

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình” 
 

           Lời chúa: Mt 16, 21-27 
 
    

21
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: 

Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi 
các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì 
sống lại. 

22
Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: 

"Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy 
đâu". 

23
Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, 

hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì 
con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ 
hiểu biết những sự thuộc về loài người". 

24
Bấy giờ Chúa 

Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, 
thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. 
25

Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai 
đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. 
26

Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì 
được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống 
mình? 

27
Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha 

Người, cùng với các thiên thần của Người và 
bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ 
theo việc họ làm

"
. 

 
     Suy niệm:  
 
     Câu chuyện “ Sức mạnh của Thập Giá” 
kể rằng: Một người đàn bà đạo đức kia phát 
hiện mình có khối u ở ngực nhưng lại không 
dám đến bệnh viện mổ vì sợ mình không thể 
chịu nổi cơn đau khi mổ. Đến khi khối u phát 
triển nhanh thì bà đâm hoảng, mới chấp nhận mổ, hy vọng 
sống thêm được với con trai trong tuổi thanh niên.một thời 
gian. Bà có một cậu trai trong tuổi thanh niên. Khác hẳn bà 
mẹ, anh con trai này tỏ ra khô khan các việc đạo đức và đã 
bỏ đến nhà thờ từ khá lâu. Hôm ấy, trước khi vào phòng mổ, 
trước khi vào phòng mổ, bà mẹ  
yêu cầu cầu bác sĩ cho phép con trai bà được đứng bên giúp 
bà thêm sức chịu đựng cơn đau lúc đang mổ và yêu cầu của 
bà đã được bác sĩ chấp thuận. Thời đó, vì chưa có thuốc tê, 
nên bệnh nhân phải trải qua cơn đau khủng khiếp mỗi lần bị 
mổ xẻ. Nhưng bà mẹ này đã can đảm cắn răng chịu đựng. 
Đến khi con dao mổ đụng đến giây thần kinh thì bà mới oằn 
người lên và kêu to: “Chúa ơi con đau quá, xin thương cứu 
con !”. Trườc cảnh tượng mẹ bị đau đớn như vậy, anh con 
trai đã thốt ra những lời phàn nàn trách móc Chúa. Nghe 
vậy, bà mẹ liền nghiêm nét mặt và nói với con rằng: “Con 
hãy câm miệng lại ngay ! Con có biết là con đang làm cho 
mẹ phải chịu đau đớn nhiều hơn mấy ông bác sĩ này hay 

không ? Vì con đã sỉ nhục chính Đấng đã ban sức mạnh và 
luôn nâng đã an ủi mẹ”. Nói rồi, bà mở bàn tay ra cho con 
thấy một cây thánh giá nhỏ mà bà đã luôn nắm chặt từ đầu 
ca mổ đến giờ. Cây thánh giá đó chính là thứ thuốc gây mê, 
làm dịu đi cơn đau khủng khiếp mà bà đã và đang phải chịu 
đựng. 
 
      Sau mấy tháng quằn quại trong đau đớn, bà mẹ đạo đức 
ấy đã an nghỉ trong Chúa. Trước lúc lâm chung, bà đã trao 
cây thánh giá nhỏ cho con trai và dặn rằng: “Con ơi ! Hãy 
giữ lấy cây thánh giá này. Đó là vật đã giúp mẹ chịu đựng 
được biết bao gian khổ trong cuộc đời mẹ. Hy vọng rằng 
nhờ cây thánh giá này, con cũng sẽ tìm thấy niềm an ủi và 
cậy trông ơn Chúa giúp mỗi khi gặp gian nan thử thách sau 
này”. Anh con trai rất xúc động trước đức tin và tình thương 
của mẹ dành cho mình. Từ ngày đó anh đã luôn đeo cây 
thánh giá trên cổ, để nhắc nhở anh về người mẹ thân yêu. Từ 
đây cây thánh giá đã trở thành vật hộ mệnh, giúp anh can 
đảm vượt qua các sóng gió trong cuộc đời, giống như người 
mẹ thân yêu của anh. 
 
      Cây thánh giá mà chúng ta phải chấp nhận mang vác 

trong cuộc sống đều hợp với khả 
năng của mỗi người chúng ta. Câu 
chuyện ngụ ngôn sau đây nói lên 
điều này: Có một người đàn ông kia 
tuy có đức tin vào Chúa nhưng lại 
hay than trách Chúa để mặc mình 
phải mang cây thánh giá quá sức 
chịu đựng là bà vợ luôn “lắm điều 
nhiều lời” của ông. Lúc nào bà vợ 
này cũng càm ràm chê trách ông 
chồng đủ điều. Vào một đêm kia, 

ông ta nằm mơ gặp một thiên thần hiện ra phán bảo: “Ta 
thấy con hay than thân trách phận vì phải mang vác thánh 
giá nặng nề vượt quá sức con. Vậy hôm nay con hãy theo ta 
vào trong nghĩa trang, nơi mà những người chết được chôn 
cất đều để lại cây thánh giá đời họ ngay trên phần mộ. Con 
hãy chọn một cây thánh giá khác phù hợp thay cho cây con 
đang phải mang”. 
 
     Ông ta liền vui vẻ mang theo cây thánh giá theo thiên 
thần vào nghĩa trang cách chỗ ở không xa, hy vọng sẽ kiếm 
ra cây thánh giá khác nhẹ hơn. Đến nơi, ông ta lần lượt đi 
đến các phần mộ người chết để thử hết cây này đến cây khác 
nhưng mãi vẫn không tìm ra cây thánh giá ưng ý. Vì cây nào 
nhẹ thì lại dài quá khổ; cây vừa vặn thì lại xù xì gớm ghiếc; 
còn cây trơn tru láng đẹp thì lại quá nặng nề… Cuối cùng 
ông đành thưa với thiên thần: “Thưa ngài. Con tìm mãi mà 
chẳng thấy cây thánh giá nào hợp với con cả. Con xin chọn  
lại cây thánh giá con đã mang từ nhà ra đây”. 
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    Trên đường về nhà, Thiên thần đã nói với ông rằng: 
“Thiên Chúa luôn trao thánh giá cho mỗi người phù hợp với 
sức của họ và Người luôn ban ơn giúp họ vác thánh giá cuộc 
đời đến cùng”. Có điều lạ là từ ngày chấp nhận vác cây 
thánh giá là chịu đựng các thói hư của vợ, ông lại thấy bà 
không còn xấu tính khó ưa như trước. Nhờ đó cuộc sống 
chung giữa hai người hòa hợp hạnh phúc trở lại như hồi mới 
cưới.  
 
    Muốn theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, nghĩa là bỏ 
các trở lực bên ngoài như người thân, nghề nghiệp, nhà cửa, 
ruộng nương... và cả những trở lực bên trong như các thói 
hư, tội lỗi, lòng ham mê địa vị quyền hành, lòng tham lam 
của cải bất chính, thói xấu ích kỷ, thích phô trương thành 
tích để tìm tiếng khen nơi người đời. Đối với chúng ta 
những người thời nay, một trong những khía cạnh ít được 
hiểu biết nhất và cũng có thể nói ít được ưa thích nhất trong 
đời sống công giáo là sự từ bỏ chính mình”. Từ bỏ chính 
mình nghĩa là phải loại bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý 
Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ qua ý của 
cha mẹ trong gia đình, thầy cô giáo ở nhà trường, luật pháp 
trong xã hội, đặc biệt là gương sáng và lời dạy của Chúa 
Giêsu do các mục tử trong Hội thánh rao giảng.  
 
      Quan sát các nhà điêu khắc, ta thấy đàu tiên họ lựa ra 
một phiến đá cẩm thạch ưng ý rồi chọn kiểu mẫu và sơ phác 
trên phiến đá. Sau đó họ kiên nhẫn đục đẽo, mài dũa cho tới 
khi hoàn thành một bức tượng mỹ thuật. Cũng thế, trong 
việc từ bỏ bản thân, chúng ta cần phải loại trừ lòng tham lam 
ích kỷ, thanh luyện thói hư và những gì rườm rà để tập trung 
lo việc nhà Chúa như lời Thánh kinh:” Vì nhiệt tâm lo việc 
nhà Chúa, mà con phải thiệt thân”. 
 
   Lời Nguyện: 
 
        Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con biết luôn 
“bỏ mình”: nghĩa là bỏ đi cái tôi ích kỷ tự mãn, để khiêm 
tốn phục vụ Chúa đang hiện thân nơi những người đau khổ. 
Xin cho chúng con chấp nhận những tai nạn rủi ro gặp phải 
trong cuộc sống, và bước theo chân Chúa lên Núi Sọ,  để 
cùng chịu chết, cùng được an táng với Chúa và ngày thứ ba 
sẽ được cùng sống lại với Chúa trong vinh quang. Amen.   
    
      Ý lực sống: 
 
    “ Chúng ta cần từ bỏ những gì ngay từ hôm nay”. 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 
10-09-2017 

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em” 
 

       Lời Chúa: Mt 18, 15-20 
 
       

15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu 

anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và 
nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh 
em. 

16
Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc 

hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc 

ba nhân chứng. 
17

Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng 
đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể 
nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. 

18
 "Thầy 

bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì 
trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới 
đất, thì trên trời cũng tháo gỡ. 

19
"Thầy lại bảo các con, nếu 

hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất 
cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ 
điều đó. 

20
Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh 

Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.
 
 

            

           
 Suy Niệm:  

         
      Lời Chúa hôm nay cho ta 
phương thức về cách sửa lỗi 
anh em mình. Sửa lỗi cho 
người khác quả là điều không 
dễ, vì, hoặc ta viện lý “ tôi là ai 
mà dám làm điều đó?”, hoặc 
thái độ lạnh cảm “ đâu can gì 
đến tôi”, hoặc sợ “ làm ơn mắc 
oán”, hoặc lên mặt sửa lỗi một 
cách quá đáng để rồi nhấn 
chìm người anh em của mình! 

Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta, những người theo Ngài, phải - 
và biết sửa lỗi cho anh em của mình khi biết họ đang đi lạc 
hướng. Nhưng phải sửa như thế nào? Quả là một vấn đề! 
 
  “ Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng 
ngươi và nó thôi.” (18, 15). Đây là phương thức đầu tiên 
mà Chúa Giêsu dạy. Khi sửa lỗi cho anh em, ta phải có tâm 
tình đơn sơ, nhẹ nhàng, tế nhị và phải tâm niệm rằng: “Nhân 
vô thập toàn”. Trước tiên hãy nói chuyện với người anh em 
của mình như một người bạn. Không gì dễ nghe hơn là 
những lời tâm sự nhẹ nhàng, tế nhị và đầy tôn trọng. Đó 
cũng là điều dễ hiểu thôi, vì con người có lòng tự ái và thích 
được cảm thông, tôn trọng, hơn là phải lắng nghe những lời 
chỉ trích cay cú. Nếu không tế nhị trong chuyện này, thay vì 
mang một người tội lỗi trở lại với cộng đoàn, ta lại vô tình 
đánh mất người anh em của mình trong giây lát. Thiết nghĩ 
trong việc này cần có cả một nghệ thuật lẫn một tình yêu cao 
thượng! 
 
    Phương thức thứ hai chỉ được sử dụng khi phương thức 
thứ nhất không thành công mà thôi: “Nếu nó không nghe 
lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi 
việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.” 
(18,16) Rồi nếu phương thức này không mang hiệu quả mới 
sử dụng phương thức thứ ba: “Nếu nó không nghe họ, hãy 
trình với cộng đoàn” (18, 17a), rồi phương thức cuối 
cùng: “Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy 
kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế” (18, 17b). 

 
      Sửa lỗi cho anh em quả là một quá trình không mấy đơn 
giản! Và quá trình sửa lỗi mà Đức Giêsu dạy chúng ta hôm 
nay đòi hỏi người sửa lỗi phải có một tình yêu tha nhân cao 
thượng, theo tinh thần của Ngài. Đức Giêsu chưa đòi chúng 
ta hiến mạng sống mình vì người anh em tội lỗi như Ngài đã 
làm vì chúng ta, nhưng Ngài mong chúng ta, nhưng Ngài 
mong chúng ta hãy bằng lời nói, hành động của mình để  
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giúp người anh em mình khỏi đắm chìm trong bùn nhơ tội lỗi. 

 
      Nếu không có tấm lòng yêu thương, chúng ta khó mà 
làm được bất cứ điều gì, huống chi khi chúng ta muốn đưa 
người anh em của mình trở về với yêu thương và sống trong 
sự thật. Thánh giáo phụ Augustinô khuyên dạy: “Hãy yêu và 
làm những gì bạn muốn; nếu bạn thinh lặng, hãy thinh lặng 
vì yêu ; nếu bạn nói, hãy nói vì yêu; nếu bạn sửa lỗi, hãy sửa 
lỗi vì yêu; nếu bạn tha thứ, hãy tha thứ vì yêu; hãy nắm giữ 
trong sâu thẳm con tim bạn gốc rễ của tình yêu …” Vâng, 
tình yêu là cội nguồn, là chìa khóa của tất cả và có thể chắp 
cánh cho những thứ khác vươn xa! 
 
      Nhưng nếu với tất cả tình yêu mà chúng ta vẫn chưa sửa 
được lỗi của người anh em mình, đừng buông xuôi và chán 
nản! Hãy thêm lời cầu nguyện! Với ơn Chúa và với tình 
mến thương của cộng đoàn, người anh em của chúng ta sẽ 
dần dần hồi tâm tu sửa, vì chúng ta biết rằng, trong sâu 
thẳm, con người luôn luôn đi tìm Chân, Thiện, Mỹ.  
     
      Lời Nguyện: 
 
     Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tinh thần khiêm tốn 
và lòng mến khi chúng con muốn giúp đỡ người khác. Xin 
mở rộng con tim để chúng con biết đồng cảm với những ai 
lầm đường lạc lối và giúp họ luôn sống trong tình Chúa - 
tình người ! Amen      
  
        Ý Lực Sống: 
 
        “Chúng ta hãy sửa lỗi anh em vì yêu thương.” 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 
17-09-2017 

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, 
nhưng đến bảy mươi lần bảy” 

 
        Lời Chúa: Mt 18, 21-35  
 
    

 21
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy 

Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho 
họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" 

22
Chúa Giêsu đáp: 

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy 
mươi lần bảy.

23
"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống 

như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. 
24

Trước hết, 
người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. 
25

Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con 
và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. 

26
Người đầy tớ liền sấp 

mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi 
khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. 

27
Người chủ 

động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. 
28

 "Khi ra về, 
tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm 
lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. 

29
Bấy giờ người 

bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho 
tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. 

30
Y không 

nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ 
xong. 

31
"Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, 

họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. 
32

Bấy giờ chủ đòi 

y đến vào bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ 
cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; 

33
còn ngươi, sao ngươi 

không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' 
34

Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả 
hết nợ. 

35
"Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng 

như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ 
cho anh em mình".

  

 
  Suy Niệm: 
 

        Văn hào Nga 
Léon Tolstoi có kể 
một câu chuyện 
ngụ ngôn như sau:  
       Có một lão 
hành khất kia đứng 
trước cửa nhà của 
một người phú hộ 
để xin bố thí. 
Nhưng thay vì bố 

thí, người phú hộ 
đã xua đuổi và khi 

thấy kẻ đó cứ ở lì, đã nhặt một hòn đá ném vào lão ăn mày. 
Bị hòn đá ném trúng vào mặt khiến máu chảy đầm đìa, lão 
hành khất tức giận lắm, nhưng không làm gì được người 
giàu có kia. Sau khi băng tạm vết thương, lão ta đã nhặt lấy 
cục đá ném trúng mặt mình cất vào bị, rồi tự nhủ: “Ta sẽ 
mang theo hòn đá này cho đến ngày mi bị sa cơ thất thế. 
Bấy giờ ta sẽ dùng chính nó để ném trả vào mặt mi”. Nhiều 
năm sau, lời chúc dữ của lão hành khất đã thành hiện thực. 
Do biển lận công quỹ, nên người phú hộ đã bị bắt và còn bị 
tịch biên toàn bộ tài sản. Trong lúc lính đến vây bắt ông ta, 
thì lão hành khất kia cũng có mặt. Lòng căm hận ngày xưa 
giờ đây lại có dịp bùng phát. Lão ta cứ bám theo đám người 
áp tải kia, tay nắm chắc hòn đá năm xưa chờ dịp thuận tiện 
ném vào mặt tên phú hộ để rửa hận. Nhưng đến khi nhìn 
thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của người này, thì lão lại 
động lòng thương. Lão tự nhủ: “Bây giờ thì tên phú hộ này 
cũng chỉ là một kẻ khố rách áo ôm đâu có khác gì ta. Hắn đã 
bị mất hết tài sản, lại còn bị gông cùm trong ngục tối chịu 
tội không biết đến khi nào. Như vậy là ông Trời đã trả báo 
điều dữ xưa hắn đã làm cho ta rồi. Vậy ta cần chi phải báo 
oán nữa?”. Nghĩ thế rồi, lão hành khất buông tay cho hòn đá 
rơi xuống đất và âm thầm bỏ đi nơi khác. 
 
       Về số lần tha thứ thì các Ráp-bi Do thái đã dạy chỉ tha 
thứ tối đa 3 lần: “Quá tam ba bận”. Ông Phêrô nghĩ tha tới 
bảy lần là nhiều rồi, nên đề nghị với Thầy và hy vọng sẽ 
được Thầy khen ngợi. Nhưng ông thật bất ngờ khi nghe 
Thầy đòi không chỉ tha bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy. 
Nghĩa là phải tha luôn luôn, không giới hạn và vô điều kiện. 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ 
phải sẵn lòng tha thứ cho anh em, để xứng đáng được Thiên 
Chúa tha thứ tội nợ lớn lao cho mình qua câu chuyện về tên 
đầy tớ độc ác. Hắn ta vừa được tôn chủ tha cho số nợ vô 
cùng lớn lao là 10.000 nén vàng trong khi hắn chỉ dám xin 
ông cho khất nợ. Nhưng hắn lại không đối xử tốt như thế với 
người bạn chỉ nợ hắn 100 quan tiền. Hắn đã yêu cầu tống 
giam bạn vào tù, cho đến khi trả hết nợ. Nghe vậy, tôn chủ 
đã nổi giận và xử lý với hắn giống như hắn đã hành xử với 
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người bạn kia. Ông yêu cầu tống giam hắn vào ngục, và đòi 
hắn phải trả hết số nợ lớn lao, mà lẽ ra đã được tha thứ vô 
điều kiện. 
 
      Như vậy, lý do Đức Giêsu đòi môn đệ phải tha thứ, 
không phải vì tội nhân đã biết nhận lỗi, cũng chẳng phải để 
môn đệ lập thêm công đức, nhưng chỉ vì họ đã được Thiên 
Chúa tha cho món nợ khổng lồ là tội lỗi đã phạm với Người. 
Theo bản tính tự nhiên, mỗi người chúng ta thật khó thoát 
khỏi vòng lẩn quẩn là sự tranh chấp và oán thù. Luật “mắt 
đền mắt, răng thế răng” tuy là một luật giúp trả báo công 
minh, nhưng lại là nguyên nhân khiến cho thế giới lâm vào 
tình trạng chiến tranh và hận thù liên miên. Chỉ khi con 
người biết tha thứ cho nhau thì họ mới có thể sống an bình 
và hạnh phúc thực sự. Khi tha thứ là ta sẵn sàng chịu thiệt 
thòi, là xác tín rằng cuối cùng Tình Thương sẽ chiến thắng 
hận thù. Ngọn lửa tình thương chắc chắc sẽ đánh tan băng 
giá. Nó sẽ làm cho quả tim chúng ta lại có thể rung động và 
xót thương kẻ bất hạnh, giống như Thiên Chúa.   
          
       Lời Nguyện: 
 
      Lạy Chúa! Xin hãy giúp chúng con bỏ đi những ganh 
ghét để đến với tình yêu bao dung, bỏ đi những tranh chấp 
và chiến tranh để biết sống chung hòa bình. Xin hãy đổ đầy 
bình an của Chúa vào trái tim bất an của chúng con, để sự 
bình an chảy tràn sang những người thân trong gia đình, lan 
ra ngoài khu phố, xã hội và đến khắp nơi trên thế giới. 
Amen.  
 
       Ý Lực Sống: 
 
        “Tôi sẽ làm gì để tha thứ cho những kẻ nói xấu hoặc 
xúc phạm đến mình, làm gì để biến thù thành bạn.” 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A 
24-09-2017 

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng” 
 

        Lờ i Chúa: Mt 20, 1-16a  
 
        

 1
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn 

này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra 
thuê người làm vườn nho mình. 

2
Khi đã thoả thuận với 

những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai 
họ đến vườn của ông. 

3
Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy 

có những người khác đứng không ngoài chợ, 
4
ông bảo họ 

rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công 
cho các ngươi xứng đáng". 

5
Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu 

và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. 
6
Đến khoảng 

giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì 
bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt 
ngày như thế?" 

7
Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng 

tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn 
nho ta". 

8
Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: 

"Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ 
người đến sau hết tới người đến trước hết." 

9
Vậy những 

người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một 

đồng. 
10

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ 
lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một 
đồng. 

11
Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: 

12
"Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi 

chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng 
tôi sao"? 

13
Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: 

"Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã 
không thoả thuận với tôi một đồng sao?" 

14
Bạn hãy lấy phần 

bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, 
15

nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt 
bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? 

16a
Như thế, kẻ sau hết sẽ 

nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.  
 
        Suy Niệm: 

 
        Câu 

chuyện dụ 
ngôn thuê 
mướn thợ làm 
vườn nho hình 
như có vấn đề 
gây thắc mắc: 
làm sao ông 
chủ có thể trả 
công đồng đều 
cho tất cả 

những người thợ làm việc ở các thời điểm khác nhau? Ông 
chủ có công bằng chăng khi đối xử với những người chỉ làm 
một giờ ngang bằng với những người làm vất vả cả ngày? 
 
      Thật ra, ông chủ đã đối xử sòng phẳng với những người 
làm việc từ sáng sớm. Ông ta đã trả mỗi người một đồng 
đúng như đã thỏa thuận. Ông ta không bóc lột sức lao động 
của ai cả: có làm có trả lương tương xứng, nếu ông ta không 
gọi thêm thợ thì mọi chuyện bình thường, chẳng có vấn đề 
gì, nhưng vì có nhóm thợ làm ít giờ hơn cũng được trả lương 
bằng mình, nên có việc ganh tị, và nhất là đánh giá tiêu cực 
về ông chủ. 
 
      Câu chuyện này chúng ta thấy nổi bật hai vấn đề: Cách 
đối xử của ông chủ và phản ứng của những người thợ. Ông 
chủ vườn nho đây là hình ảnh Thiên Chúa, Ngài tốt lành vô 
cùng, lòng nhân từ của Ngài vượt lên trên tất cả những thứ 
trả công mà người đời sử dụng với nhau trong cuộc sống, 
Ngài rất công bằng và thương yêu vô tận. Vì vậy, ngoài sự 
công bằng, Ngài còn yêu thương chúng ta theo tự do và tình 
yêu của Ngài. Trước lời phàn nàn của những người làm sau, 
Ngài đã khẳng định quan điểm của Ngài, Ngài hoàn toàn tự 
do làm theo ý định của mình, Ngài muốn làm cách nào, lúc 
nào, chọn ai đều tùy ý Ngài mà không phải lệ thuộc ai cả. 
Tuy có quyền tự do của mình, nhưng Thiên Chúa không 
dùng tự do đó mà làm thiệt hại cho người khác: "Này bạn, 
tôi đâu có xử bất công với bạn". Thiên Chúa luôn công 
bằng, chỉ có con người mới đối xử bất công với nhau vì 
thiếu lòng nhân từ, vì cách nhìn ghen tị của mình. 
        Quả thật, Ông chủ vườn nho được tự do dùng tiền của 
mình, thì tại sao Thiên Chúa lại không được tự do trong việc 
yêu thương? Ông chủ trả lương rộng rãi với nhóm người này 
mà vẫn giữ công bằng với nhóm kia, thì Thiên Chúa trải 
rộng tình thương của Ngài đến mọi người mà không cần 
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theo tính toán của người đời. Cách xử sự của Thiên Chúa 
khác xa với cách xử sự của mọi người. Có lẽ khó gặp được 
chuyện này trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lại xảy ra 
hằng ngày trong đời sống thiêng liêng: Thiên Chúa ban ơn 
nhiều hơn lòng mong đợi của con người. 
  
     Thiên Chúa rất nhân từ và tốt lành, Ngài ban ơn cho mỗi 
người và mọi người mà không tính toán thời điểm, tuổi tác. 
Chỉ có con người là hẹp hòi, ích kỷ đối với nhau qua hình 
ảnh những người thợ làm vườn nho. Những người làm từ 
đầu, làm nhiều giờ hơn, không vui mừng khi thấy ông chủ 
trả lương cho những người vào làm sau, làm ít giờ hơn cũng 
bằng họ, họ đã ghen tị đến đấu tranh với ông chủ, đó là tâm 
trạng chung của con người chúng ta: hay so đo, tính toán, 
thắc mắc, phân bì, ghen tị, ganh ghét.  
 
        Chúng ta hãy nhớ: ghen tị là một trong bảy mối tội đầu, 

là tội nặng. Kẻ ghen tị là người không muốn ai hơn mình, 

mà nếu có ai hơn mình thì tỏ ra khó chịu, buồn sầu, tức bực 

và oán ghét với những thành công của người khác. Người ta 

ghen tị về đủ mọi mặt: của cải, tài ba, nhan sắc, thanh công, 

nhân đức. Người ta ghen tị nhau vì không lượng đúng giá trị 

những gì mình có, không thỏa mãn với hiện trạng của mình, 

không nhận ra vị thế của mình, lúc nào cũng thấy núi khác 

cao hơn. Người ta ghen tị nhau vì kiêu ngạo, vì ích kỷ, 

không muốn ai thành công hơn mình, đạo đức hơn mình, 

phục vụ hơn mình. Càng liên hệ thân thiết với nhau người ta 

càng ghen tị nhau. Thường thường những người ở trong 

cùng hoàn cảnh, cùng gia tộc, cùng một tình thân như bạn bè 

mới ghen tị nhau, chẳng hạn chị em ghen tị nhau, nhà giáo, 

nghệ sĩ, hàng thịt, hàng cá...ghen tị nhau.  

       Chúng ta có thể cười người khác khi thấy họ ghen tị và 
chúng ta cho đó là thái độ trẻ con, nhưng chính chúng ta 
cũng nên phải tỉnh lại xem: chúng ta có hơn trẻ con không? 
Khi thấy người khác đau khổ, chúng ta dễ chạnh lòng 
thương, an ủi, giúp đỡ họ. Cho nên, thường thường chúng ta 
hay đi chia buồn hơn là đi chia vui. Có ai vui một cách 
thành thực khi anh em mình được may mắn, thành công 
chăng? Hay là chúng ta tủi thân, rồi mỉa mai, bôi bác họ? 
 
      Chúng ta hãy nhớ: ghen tị sinh ra nhiều tai hại: ghen tị 
sinh ra ghen ghét, ghen ghét sinh oán thù. Ghen tị thường đi 
đến chỗ nói xấu, nói hành, dèm pha, bôi nhọ, xét đoán bừa 
bãi. Ghen tị làm mất tình bác ái và gây nên bao gương mù 
gương xấu. Vì thế, chúng ta phải tốp ngay, phải ngưng ngay 
cái tật xấu ghen tị này. Chúng ta phải biết đánh giá trị đúng 
của anh em mà vui cùng kẻ vui. Chúng ta phải tránh sự ghen 
tị như tránh rắn độc.  
 
      Lời Nguyện: 
 
        Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đánh giá trị đúng về 
mình và về anh em, để chúng con không phân bì, kể công 
với ai và cũng không phân bì, ghen tương ai. Amen.  
 
     Ý Lực Sống: 
 
  “ Sống bằng lòng với những gì tôi đang có.” 

10 MẸO GIÚP BẠN DỄ DÀNG 
ĐỌC KINH MÂN CÔI -  
LẦN HẠT MÂN CÔI ĐỂ LÀM GÌ? 
 
(Nhiều người thiển cận nghĩ rằng, kinh Mân Côi là kinh của 

bà già, con nít, của kẻ vô công rỗi nghề, nhưng họ đã nhầm. 

Kinh Mân côi là kinh của các vị Thánh vĩ đại như Thánh 

Đaminh, của các Đức Giáo hoàng nổi tiếng như Thánh Giáo 

hoàng Gioan Phaolo 2 và của các Nhà khoa học lỗi lạc như 

Louis Pasteur. Vì kinh Mân Côi làm cho Ma quỷ trốn chạy, 

Hỏa ngục run sợ và Thiên đàng vui mừng). 

 

_ Hãy lần hạt Mân Côi, Mẹ sẽ không làm ta thất vọng. Cái gì           

 cũng có giá của nó. 

_ Kinh Mân Côi là cuốn Tin Mừng rút gọn. 

_ Kinh Mân Côi là cuốn Nhật Ký cuộc đời Chúa Giêsu 

_ Kinh Mân Côi là mệnh lệnh Mẹ truyền ở Fatima 

_ Kinh Mân Côi là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng 

_ Kinh Mân Côi là mật khẩu mở Facebook, Zalo Nước Trời 

_ Kinh Mân Côi là lời tỏ tình ngọt ngào với Đấng Phu Quân    

 là Thiên Chúa qua Mẹ Maria 

_ Kinh Mân Côi là vũ khí hủy diệt ma quỷ, tội lỗi 

_ Kinh Mân Côi là bom nguyên tử phá tan hỏa ngục 

_ Kinh Mân Côi là vệ tinh nhân tạo giúp ta về thẳng Thiên 

 Đàng. 

_ Kinh Mân Côi là Chiếc Thang nối Đất với Trời 

_ Kinh Mân Côi là Kinh rất đơn sơ và mộc mạc, nhưng lại vô 

 cùng uyên thâm và sâu sắc, vì do chính Thiên Chúa, 

 các Thiên Thần, Mẹ Maria và Hội Thánh Thánh lập nên 

_ Hãy lần hạt ngay và luôn 

_ Chần chờ chi nữa ? Thiệt thân bây giờ 

_ Thành khẩn như em bé thơ 

_ Chúa, Mẹ rất thích đơn sơ chân thành 

_ Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh  

_ Ba Kinh đơn giản Ơn Lành Chúa ban 

_ Đời ta sẽ hết than van 

_ Hồn ta lãnh nhận muôn vàn hồng ân 

_ Gia đình cầu kinh – Gia đình An Bình 

_ Hãy siêng năng Lần Hạt Mân Côi 

_ Thà đọc 10 Kinh sốt sắng còn hơn đọc 100 kinh vô hồn như 

 cái máy, cái tivi 

_ Chất lượng hơn số lượng 

_ Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ 

_ Con người chỉ vĩ đại khi quỳ gối cầu nguyện cùng Đấng 

Tối Cao.  

Giuse Kích  
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