
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

CHÚA NHẬT 2 – 6 - 2013 
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM C     

“Để tưởng nhớ Thầy”  

 Lời Chúa: (1Cr 11,23-26)  

Thưa anh em, 
23

 điều 
tôi đã lãnh nhận từ nơi 
Thiên Chúa, tôi xin 
truyền lại cho anh em: 
trong đêm bị nộp, Chúa 
Giêsu cầm lấy bánh, 

24
 

dâng lời chúc tụng tạ 
ơn, rồi bẻ ra và nói: 
"Anh em cầm lấy mà 
ăn, đây là mình Thầy, 
hiến tế vì anh em; anh 

em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". 
25

 
Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Ðây là 
chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi 
uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến 
Thầy". 

26
 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh 

và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 
  
 Suy Niệm:  
 
Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Mình Máu Thánh Chúa 
Kitô. Thánh lễ này nhắc nhở cho ta: Chúa Kitô đã và đang 
trao ban chính Mình Máu Ngài làm lương thực để ban sự 
sống cho ta, để tiếp nhận ta vào sự sống của Ba Ngôi Thiên 
Chúa. Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa hóa bánh ra 
nhiều. Phép lạ này không phải từ “không ra có”, nhưng từ 
năm chiếc bánh và hai con cá là phần đóng góp của con 
người. Tương tự như vậy, bánh và rượu trở nên Mình Máu 
Thánh Chúa được hiến dâng trên bàn thờ chính là hoa màu 
ruộng đất và lao công khó nhọc của con người. Thiên Chúa 
không muốn làm một mình, nhưng Ngài muốn con người 
cộng tác với Ngài. Được cộng tác với Ngài chính là hồng ân, 
là vai trò tuy nhỏ bé nhưng hết sức cao quý được dành riêng 
cho ta trong mầu nhiệm Thánh Thể. 
 
Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corintô, thánh Phaolô cho 
chúng ta một chứng từ cổ xưa về bí tích Thánh Thể mà ngài 
gọi là bữa ăn của Chúa. Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến  
của Ðức Giêsu trong bữa ăn vào đêm Người bị nộp. Tấm 
bánh thành Mình Thầy: hãy cầm lấy mà ăn. Chén rượu 
thành Máu Thầy: hãy cầm lấy mà uống.   
 
Đã bao nhiêu thế kỷ qua đi, có biết bao thánh lễ đã được cử  
hành trên mặt đất. Thánh lễ nào cũng là một bữa ăn do Chúa  

 

 
 
thết đãi, và cũng là một nghi thức tưởng nhớ cái chết của 
Chúa. Không thể tách rời thánh lễ với cái chết của Ðức 
Giêsu. Mình Thầy sẽ bị nộp, Máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em. 
Rước lễ là rước lấy Ðấng đã chết vì loài người, Mỗi lần dự 
lễ, chúng ta loan truyền Chúa đã chịu chết va đã sống lại. 
Rước lễ chẳng phải là rước một thi hài người chết, mà là đón 
lấy Ðấng đang sống và đang ban phát sự sống.  
 
Dự thánh lễ là tham dự một bữa ăn, là tham dự vào hy tế 
năm xưa trên Núi Sọ. Chính vì thế ta không nên dự lễ với 
hai bàn tay trắng. Cần đem theo tấm bánh của mình trong 
những ngày qua. Chúa Giêsu cần tấm bánh của tôi, để 
Người biến đổi. Thánh Thần cần tấm bánh của tôi, để Người 
thánh hoá. Chúa Kitô không từ trời cao ngự xuống tấm 
bánh. Ðúng hơn, Người nâng tấm bánh lên tới Người, và 
biến tấm bánh thành lương thực thần linh nuôi tôi. Như thế, 
tấm bánh mong manh nhỏ bé lại là nơi hội tụ của cả Thiên, 
Ðịa, Nhân. Vũ trụ, con người và Thiên Chúa gặp nhau, hoà 
quyện vào nhau. Bí tích Thánh Thể góp phần biến đổi cả vũ 
trụ loài người. Những gì là tự nhiên, nay được thần hoá, 
được biến đổi tận căn mà vẫn không đánh mất chính mình. 
Lễ vật tôi dâng lên Chúa, Chúa trao lại cho tôi. Bánh bởi trời 
cũng là bánh bởi đất...  
 
Mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa là Mầu Nhiệm Tình 
Yêu. Chính vì thế mà Thánh Gio-an đã viết về đêm Người bị 
trao nộp: "Người đã yêu thương họ đến cùng". Vì yêu 
thương đến cùng nên Người cũng hiến thân đến cùng. "Này 
là Mình Thầy, Này là Máu Thầy, các con ăn đi, và hãy làm 
như thế để tưởng niệm Thầy". 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giêsu! Có một ngọn đèn dầu gần Nhà Tạm, ngọn 
đèn đỏ mời con dừng bước chân, và nhắc con về sự hiện 
diện của Chúa. Con mong sự hiện diện ấy lan toả khắp nơi, 
để đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn đỏ, nơi xóm nghèo 
mùa mưa nhớp nháp, nơi lớp học tình thương lúc chiều tà, 
nơi những trung tâm phục hồi nhân phẩm, nơi bảo sanh viện 
nâng niu sự sống của trẻ thơ, nơi khách sạn năm sao, nơi 
quán bia đầu ngõ, nơi các tiệm cho mướn băng video, nơi 
tình yêu trong trắng của đôi bạn trẻ... Nhưng lạy Chúa, trước 
hết, xin cho đời con là một ngọn đèn, ngọn đèn màu đỏ lung 
linh sáng, mời gọi tha nhân dừng bước, để trầm tư và gặp 
được Chúa. Amen. 
 

   *** 
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM C 

9 – 6 – 2013 

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy". 

 

và 
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 Lời Chúa:: Lc 7, 11-17 

Khi ấy, Chúa 

Giêsu đến một 

thành gọi là 

Naim. Các môn 

đệ và đám đông 

dân chúng cùng đi 

với Người. Khi 

Người đến gần 

cửa thành, thì gặp 

người ta đang 

khiêng đi chôn 

người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông 

dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động 

lòng thương và bảo bà rằng: "Ðừng khóc nữa". Ðoạn tiến lại 

gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng 

lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho 

ngươi hãy trỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. 

Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi 

khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa 

chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc 

này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa 
và khắp vùng lân cận. 

 Suy Niệm:  

Người ta có thể nói tác giả Luca đã vay mượn một số nét 

của bài kể trong sách Các Vua. Nhưng những điểm dị đồng 

đáng để ý hơn nhiều, nhất là chủ ý của hai tác giả rất khác 
nhau. 

Luca thuật lại một câu chuyện đã xảy ra giữa thanh thiên 

bạch nhật, có đông đảo dân chúng chứng kiến, đang khi bài 

sách Các Vua chỉ tường thuật việc xảy ra trong nhà một mẹ 

góa con côi. Và như vậy có thể nói một việc đã xảy ra có hệ 

đến toàn dân, còn việc kia chỉ liên quan đến một gia đình, 

nếu không muốn nói là một người. Chúng ta hãy tạm bỏ câu 

chuyện xưa xảy ra thời Êlya, để chú ý đến việc xảy ra dưới 

thời Chúa Giêsu mà Luca đã thuật lại để nói rằng nó rất có 
hệ đến chúng ta thời bây giờ. 

Hôm ấy Ðức Giêsu đi với môn đồ và đông đảo quần chúng 

đến một thành gọi là Naim. Người đi vào xã hội loài người 

vì theo Kinh Thánh "thành" là nơi loài người sinh sống. Và 

"thành" mà không có Chúa thường được ví như một góa 

phụ. Hơn nữa "bà góa" ấy không nuôi nổi con mình. Cố 

gắng của loài người không có thể làm cho con người được 

sống thật và sống đời đời. 

Do đó khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì này người ta 

đang khiêng đi chôn đứa con gái của bà góa. Thật là não 

nuột. Có một đứa con mà bà góa vẫn không giữ được. Xã 

hội loài người cũng bất lực bó tay. Dân chúng trong thành 
chỉ biết đi chôn đứa con với bà. 

Người thường, nếu nhìn thấy cũng chỉ biết cảm thông. Ðức 

Giêsu thì khác, Người đi vào thế gian là để cứu sống nên tác 

giả Luca viết: "Chúa chạnh lòng thương". Lần đầu tiên trong 

tác phẩm của ông, Luca xưng Ðức Giêsu là "Chúa". Từ ngữ 

này, các tác giả Tân Ước chỉ dùng để nói về Người sau khi 

Người đã sống lại. Luca còn dùng kiểu nói "chạnh lòng 

thương" là kiểu nói chỉ dùng để nói về chính Thiên Chúa khi 
Người muốn biểu lộ tình thương cứu độ đối với dân Người.  

Như vậy trong câu nói vắn tắt kia, Luca đã nhìn thấy nơi 

Ðức Giêsu, chính Thiên Chúa đang muốn tỏ lòng thương 

cứu độ nhân loại khổ sở nằm chết trong tội lỗi. Hơn nữa tác 

giả còn ngầm ý bảo rằng: nơi Ðức Giêsu có sự phục sinh. 

Thật vậy, ở đây Ðức Giêsu không cầu nguyện như Êlya. 

Người bảo bà góa đừng khóc lóc nữa. Người đụng đến quan 

tài. Các kẻ khiêng đứng lại tức khắc. Sao Người uy quyền 

như vậy? Người ta đã tin ở Người rồi, vì nếu không, các kẻ 

kia không dễ vâng lời như thế. Rồi Người truyền lệnh: 

"Thanh niên! Ta bảo ngươi hãy trỗi dậy". Và người chết 

ngồi chồm dậy và lên tiếng nói, (để làm chứng đã sống lại 
thật). 

Phản ứng của mọi người là kinh sợ trước quyền và công việc 

Thiên Chúa. Thiên Chúa đang ở trước mặt họ. Người vừa 

cho họ thấy một biểu dương uy quyền của Người. Bà góa 

thành Sarepta thấy Êlya cầu nguyện mà làm cho con bà sống 

lại, thì nhận ra Êlya là người của Thiên Chúa nên được Chúa 

nhận lời, còn ở đây người ta thấy sự sống lại do chính Ðức 

Giêsu mà đến, nên Người là một tiên tri cao cả, và đúng 

hơn, Người là chính Thiên Chúa cứu độ mà loài người chết 
trong tội lỗi đang chờ đợi. 

Do đó như các bài sách Các Vua đã muốn chứng tỏ Êlya là 

người của Thiên Chúa, thì bài Tin Mừng Luca muốn làm 

chứng Ðức Giêsu là Thiên Chúa cứu độ. Nơi Người có sự 

phục sinh để làm cho loài người sống lại, nên Người là vị 

tiên tri cao cả và là Thiên Chúa đến viếng thăm dân của 

Người. Chúng ta hãy tin vào sức mạnh cứu độ của Người. 

Và điều này bài thư Phaolô cũng muốn làm chứng.  

Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giêsu, là con người với sự yếu đuối và bất lực 
trước những đau khổ, bế tắc của chính mình và của cuộc 
sống. Xin Chúa luôn ở với chúng con, quan phòng và săn 
sóc chúng con trong tình yêu của Chúa. Như con trai bà góa 
đã được sống lại, xin cho chúng con được tái sinh trong tình 
yêu và Thánh Thần, để từ cuộc sống hiện tại, chúng con bắt 
đầu đi vào cuộc sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. 
Amen. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C 
16 – 6 – 2013 

“Thiên Chúa luôn tìm kiếm những gì đã hư mất” 

 Lời Chúa:  
 

36 Khi ấy, có một người Biệt Phái kia mời Chúa Giêsu đến 
dùng bữa với mình.  Khi Người vào nhà người Biệt Phái và 
vào bàn ăn, 37 chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, 
nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người Biệt Phái 
liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. 38 Bấy 
giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, và nước mắt ướt 
đẫm chân người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc 
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thơm.39 Thấy 
thế, người Biệt 
Phái đã mời 
Người tự nghĩ 
rằng: “Nếu ông 
này là tiên tri 
thì phải biết 
người đàn bà  
đang động đến 
mình là ai và 
thuộc hạng 
người nào: là 
một người tội 
lỗi.”  40 Nhưng 
Chúa 

Giêsu lên tiếng bảo ông rằng:  “Hỡi Simon, Tôi có 
điều muốn nói với ông.”  Simon thưa:  “Xin Thầy cứ nói.”  

41 “Một người chủ nợ có hai con nợ; một người nợ năm trăm 
đồng, người kia nợ năm mươi. 42 Vì cả hai không có gì trả, 
nên chủ nợ tha cho cả hai.  Vậy trong hai người đó, người 
nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” 43 Simon đáp:  “Tôi nghĩ là 
kẻ đã được tha nhiều hơn.”  Chúa Giêsu bảo ông:  “Ông đã 
xét đoán đúng.” 44 Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo 
Simon:  “Ông thấy người đàn bà này chứ?  Tôi đã vào nhà 
ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy 
nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.  45 Ông đã 
không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn 
chân Tôi.  46 Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này 
đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi.  47 Vì vậy, Tôi bảo ông, tội 
bà này rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều.  
Kẻ được tha ít là kẻ yêu mến ít.”  48 Rồi Người bảo người 
đàn bà:  “Tội con đã được tha rồi.”  49 Những người đồng 
bàn liền nghĩ trong lòng rằng:  “Ông này là ai mà lại tha tội 
được?”  50 Và Người nói với người đàn bà:  “Đức tin con đã 
cứu con; con hãy về bình an. 

8:1 Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng 
dạy và loan báo nước Thiên Chúa.  Có nhóm Mười Hai cùng 
đi với Người, 2 cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa 
khỏi tà thần và bệnh tật:  Maria gọi là Mađalêna đã được 
chữa khỏi bảy quỷ ám,  3 Gioanna vợ của Cusa, viên quản lý 
của Hêrôđê, Susanna, và nhiều bà khác:  họ đã lấy của cải 
mình mà giúp Người. 
 
 Suy Niệm:  
  
Cái trớ trêu của Tin Mừng vẫn là những gì thế gian xem ra 
khờ dại, thì Tin Mừng lại cho là khôn ngoan. Đọc Tin Mừng 
của Chúa Giêsu chúng ta không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt vì 
lòng thương vô bờ bến của Người đã khiến không ít người 
xem Chúa Giêsu là người lập dị, sống không giống ai, đặc 
biệt càng không giống những kinh sư, biệt phái, pharisiêu và 
những vị lãnh đạo tôn giáo thời dân Do Thái xưa. Chúa nhật 
thứ XI thường niên, năm C, chỉ cho chúng ta thấy một Chúa 
Giêsu nhân hậu, hiền lành, hay chạnh thương, Ngài luôn tìm 
kiếm những tội nhân, những gì đã hư mất. 
 
TỘI NHÂN ĐI TÌM KIẾM CHÚA GIÊSU:  

 
Đọc đọan Tin Mừng hôm nay, chúng ta cảm thấy như có  
một cái gì đó thật cảm động, thật dễ thương. Người đàn bà  

mang danh là tội lỗi vì được Chúa trừ cho bảy quỷ dữ ( Lc 8, 
1-3 ) đã tìm đến với Chúa Giêsu. Ở đây khác với nhiều đọan 
Tin Mừng, Chúa Giêsu đi bước trước tìm tội nhân: Ngài bỏ 
99 con chiên tốt, tìm con chiên lạc, người đàn bà thắp đèn, 
quét mọi ngõ ngách trong nhà để tìm đồng bạc đã mất, 
người Cha luôn chờ mong đứa con hoang đàng trở về v.v… 
Tin Mừng Lc 7, 36-8,3 gửi một sứ điệp tuyệt vời: “Thiên 
Chúa luôn đi tìm kiếm các tội nhân”. Trong đọan Tin Mừng 
này, chúng ta học được bài học rất kỳ diệu, rất ấn tượng. 
Chúa Giêsu đã trình bày một Thiên Chúa không chỉ đi tìm 
nhưng tội nhân nhưng Ngài còn tìm mọi phương thế,mọi 
cách để chinh phục tình yêu của mọi người. Người đàn bà 
tội lỗi ngập đầu đã không sợ hãi tìm tới Chúa Giêsu vì bà tin 
vào tình thương, tin vào lòng nhân hậu hay chạnh thương 
của Chúa. Ông Simon, một người Pharisiêu đã mời Chúa 
Giêsu và nhiều người dùng bữa trong nhà của ông. Ông tin 
vào Chúa những sự hiểu biết của ông lại hết sức giới hạn về 
Chúa Giêsu. Simon không thể hiểu được tại sao Chúa lại để 
một người đàn bà tội lỗi rửa chân cho Người. Simon nào có 
hiểu thấu lòng Chúa. Chúa muốn tha thứ tội cho người đàn 
bà tội lỗi nhưng đã biết đáp trả lại tình thương của Chúa. 
Ngài muốn biến đổi con tim tội lỗi của người đàn bà mang 
danh tội lỗi này.Thiên Chúa luôn tìm kiếm những tội nhân 
những gì đã hư mất. Tuy nhiên, Ngài cũng luôn đón nhận 
sáng kiến tự do của mỗi người. 
 
CHÚA GIÊSU, NGƯỜI SĂN ĐUỔI NHỮNG TỘI NHÂN ĐỂ 

ĐEM VỀ NƯỚC TRỜI:  

 
Chúa Giêsu đã cảm mến sự thành tâm của con người, của 
người phụ nữ tội lỗi, bà đã yêu nhiều, nên được tha 
nhiều:”…Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ 
là chị đã yêu mến nhiều”(Lc 7,47). 
Ở đây, cái dí dỏm và thật là linh thánh, thật sâu xa và cảm 
động, đó là Chúa yêu thương người đàn bà tội lỗi, đã biết 
sám hối, ăn năn như Vua Đavít trong Cựu Ước, đã phạm tội 
cướp vợ và giết người để chiếm đọat vợ người khác. Vua 
Đavít đã nghe lời nói của ngôn sứ Nathan mà quay trở về 
với Chúa, nên Chúa đã không để Đavít bị hư đi đời đời. 
Chính cử chỉ tha thứ, yêu thương của Chúa Giêsu đã chinh 
phục hoàn toàn trái tim và con người của vua Đavít. Đọc 
Tân Ước, chúng ta vẫn thấy nhan nhản những dụ ngôn, 
những ví dụ nói lên tấm lòng nhạy cảm và yêu thương của 
Chúa Giêsu, không những đối với những tội nhân, những 
người tội lỗi mà ngay cả đối với những môn đệ thân cận của 
Ngài. Phêrô chối Chúa và Phêrô quay lại, sám hối khóc lóc 
ăn năn, nên Chúa đã tha thứ cho Phêrô là người yếu hèn. 
Qua dụ ngôn người hành khất Lazarô, Chúa phán xét về 
những hành vi tốt xấu của con người. Qua việc ngôn sứ 
Giona nằm trong bụng cá ba đêm ngày, Chúa Giêsu muốn 
loan báo cái chết và phục sinh của Ngài. Chúa luôn nhấn 
mạnh đến lòng thương xót của Ngài đối với tội nhân: “Tội 
của chị đã được tha rồi… Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị 
hãy đi bình an”( Lc 7, 48-50 ). 
 
Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, tìm kiếm và tha thứ tội lỗi 
cho nhân lọai qua bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. “Này là 
Mình Ta… Này là Máu Ta sẽ đổ ra vì nhiều người, và nhiều 
người được tha tội”. Các sứ giả của Chúa vẫn tiếp tục đi 
khắp nơi: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin 
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Mừng Nước Thiên Chúa…”. Các sứ giả của Chúa luôn là 
những người mang sứ điệp tình thương cho Chúa. 
 
 Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim nhân hậu 
của Chúa để chúng con luôn biết cảm thông và yêu thương 
người tội lỗi. Amen.  
 

*** 
 

CHÚA NHẬT  12 THƯỜNG NIÊN NĂM C   
23 – 6 - 2013    

“Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” 

 Lời Chúa: (Lc 9,18-24)  
 

18
 Hôm ấy, Ðức 

Giêsu cầu nguyện 
một mình. Các 
môn đệ cũng ở đó 
với Người, và 
Người hỏi các ông 
rằng: "Ðám đông 
nói Thầy là ai?" 

19
 

Các ông thưa: "Họ 
bảo Thầy là ông 
Gioan Tẩy Giả, 
nhưng có kẻ thì 

bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn 
sứ thời xưa đã sống lại". 

20
 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh 

em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thấy là Ðấng Kitô 
của Thiên Chúa". 

21
 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các 

ông không được nói điều ấy với ai.  
22

 Người bảo rằng: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị 
các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và 
ngày thứ ba sống lại". 

23
 Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: 

"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 
hằng ngày mà theo. 

24
 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 

mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì 
sẽ cứu được mạng sống ấy. 
  
Suy Niệm: 
 
Bạn thân mến! Trên đây là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô 
đối với Chúa Giêsu. Và đây cũng là lời tuyên xưng hùng 
hồn nhất, sâu sắc nhất và trang trọng nhất. 
 
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tường thuật rằng: Hôm ấy, 
Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với 
Người, Người tế nhị dẫn dắt và nhắc nhở các môn đệ bằng 
những câu hỏi để gây ý thức nơi các ông. Trước hết Ngài 
hỏi: "Ðám đông nói Thầy là ai?" (Lc.9:19). Và dần dần 
Ngài dẫn đưa các ông đến câu hỏi quan trọng nhất, xác tín 
nhất: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " (Lc.9.20)  
Đức Giêsu có thể tự giới thiệu về mình, tự nói lên căn tính 
của mình. Nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài muốn người 
môn đệ phải tự khám phá ra Ngài, Ngài muốn lời tuyên 
xưng của người môn đệ phải phát xuất từ nỗ lực tìm hiểu và  
cảm nghiệm chân thực trong cuộc sống sinh hoạt với Ngài. 

Là môn đệ Đức Kitô, ta phải trực tiếp trả lời câu hỏi này 
bằng đức tin của chính mình. Ta phải biết căn tính của thầy 
mình, phải biết mình đang theo ai và người mình theo từ đâu 
đến. Có như thế, ta mới có thể đi sâu vào trong tình thân mật 
với thầy mình, mới tin tưởng những điều thầy mình dạy, 
mới can đảm thi hành những giáo huấn mà thầy mình đã 
trao ban. Phêrô đã trả lời câu hỏi này cho phần của ông: 
“Thầy là đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống” (Lc.9:20). 
Còn bạn và tôi, chúng ta trả lời câu hỏi này ra sao? Chắc hẳn 
đời ta là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi: "Con bảo 
Thầy là ai?". Chắc hẳn mỗi ngày câu trả lời càng được xác 
tín nhiều hơn; càng được thanh luyện nhiều hơn, vì Ðức 
Giêsu là một mầu nhiệm không ngừng vén mở và sáng tỏ 
mãi mãi. Ngài không thay đổi, nhưng trong mỗi biến cố của 
đời ta, ta lại khám phá ra những nét mới nơi con người của 
Ngài. Ngài vẫn là một, cho dù hôm qua cũng như hôm nay, 
nhưng mỗi bước chân ta bước đi trong cuộc lữ hành trần thế 
này, Ngài thường đến với ta dưới những dáng vẻ khác nhau.  
 
Nếu hôm nay Đức Giêsu hỏi bạn và tôi “- Thầy là ai?”, ta 
sẽ trả lời Ngài ra sao? Nếu người ta hỏi bạn và tôi “- Đức 
Giêsu là ai?”, ta sẽ giải thích cho họ như thế nào?  Được 
biết Đức Giêsu, được nói về Đức Giêsu, được làm chứng 
cho Đức Giêsu, được tuyên xưng niềm tin của mình vào 
Đức Giêsu … Đó là một ân phúc từ trời cao đổ xuống cho 
những người luôn vững lòng tin tưởng vào Đức Giêsu, vì 
“không phải phàm nhân mặc khải cho điều ấy, nhưng là 
Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt.16: 17). 
Ðức Kitô bảo Ngài là ai? Ngài thường tỏ mình ra bằng 
những hình ảnh cụ thể. Ta là “Cửa”, là “Mục Tử”, là “Ánh 
Sáng”, là “Ðường”, là “Cây Nho”, là “Bánh”. Ðịnh nghĩa 
nào cũng gắn chặt Ngài với đời sống con người. Cửa để 
chiên ra vào. Mục Tử để chăn dắt đoàn chiên. Ánh Sáng để 
nhìn thấy đường đi, Ðường để đưa ta đến với Thiên Chúa 
Cha. Thân Nho để nuôi dưỡng các cành nho và để cành nho 
sinh hoa kết trái, Bánh để nuôi sống con người... Ngài nhận 
mình là Chúa, là Thầy, là Bạn, là Anh Trưởng của mọi 
người chúng ta. Ngài nhắc nhở ta về thân phận của con 
người, và của chính Ngài: “Phải vượt qua khổ đau và cái 
chết mới được vào cõi sống trường sinh.”(Lc.9:22).  
 
Ðức Kitô bảo tôi là ai? Tôi là Kitô hữu. Là người đi theo 
Đức Kitô. Là người mang Đức Kitô trong mình. Là người 
vác thập giá mình mà đi theo sau Ðấng vác thập giá, đó 
chính là Đức Kitô. Người Kitô không có con đường nào 
khác ngoài con đường Đức Kitô đã đi qua: “Ai muốn theo 
tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà 
theo” (Lc.9.23). Thân phận người Kitô phải gắn liền với 
thân phận của Thầy mình: "Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ 
cùng sống lại với Ngài" (2Tm.2:11).  
 
Mầu nhiệm Vượt Qua là trung tâm điểm của đời sống người  
Kitô . Vượt qua lớn nhất là vượt qua chính mình mỗi ngày. 
Từ bỏ chính mình là để có thể sống cho Chúa và cho tha 
nhân. Ước gì khi tôi “ra khỏi tôi”, tôi sẽ thực sự “là tôi” 
mỗi ngày mỗi hơn. 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng con lên làm môn đệ, làm  

Lc 9:18-24
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bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống 
phục vụ con như người tôi tớ, rửa chân cho con như một nô 
lệ và tự nguyện chết thay cho con trên thập giá như một tên  
trộm cướp. Xin cho con thấu hiểu tấm lòng yêu thương của 
Thầy, để con được trở nên giống Thầy mỗi ngày mỗi hơn, 
và để con luôn biết nỗ lực mang yêu thương của Thầy đến 
cho muôn người. Amen. 
 

  *** 
 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
30 – 6 - 2013 
“Chọn Lựa” 

 
 Lời Chúa: (Lc 9,51-62)  

 
51

 Khi đã tới ngày 
Ðức Giêsu được 
rước lên trời, 
Người nhất quyết 
đi lên Giêrusalem. 
52

 Người sai mấy 
sứ giả đi trước. Họ 
lên đường và vào 
một làng người 
Samari để chuẩn 
bị cho Người đến. 
53

 Nhưng dân làng 
không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng 
Giêrusalem. 

54
 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê 

và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng 
con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" 

55
 

Nhưng Ðức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 
56

 Rồi Thầy 
trò đi sang làng khác. 

57
 Thầy trò còn đang đi trên đường, thì 

có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 
xin đi theo". 

58
 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời 

có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".  
59

 Ðức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" 
Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất 
cha tôi trước đã". 

60
 Ðức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ 

chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên 
Chúa". 

61
 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin 

theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã". 
62

 Ðức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại  
đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa". 

 
 Suy Niệm:  
 
Trong kho tàng chuyện ngụ ngôn có một câu chuyện dí dỏm 
về sự chọn lựa như sau:  Một con khỉ cầm hai nắm đậu trên 
hai bàn tay. Khi một hạt đậu rơi xuống đất, tiếc qúa nó bèn 
chọn lựa và làm một quyết định là nhặt hạt đậu đó lên. 
Không ngờ khi vừa buông tay để nhặt thì lại rơi thêm mấy 
chục hạt đậu nữa. Nó lại quyết định nhặt hết mấy chục hạt 
đậu đó lên. Ai ngờ vừa mở bàn tay, cả nắm đậu trong tay bị 
bung ra hết. Con khỉ hoảng hốt làm rơi hết nắm đậu còn lại 
trên tay. Tiếc quá, nó dùng cả hai tay lẫn hai chân để vơ vét 
các hạt đậu, nhưng càng khều càng vét thì đậu lại càng văng 
ra xa hơn. Cuối cùng cả hai nắm đậu đều tuột khỏi bàn tay, 
nằm vương vãi trên mặt đất.  

Bạn thân mến! Cuộc sống không ngừng đòi hỏi ta phải chọn  
lựa. Có những chọn lựa "có vẻ" như mang lại cho ta nhiều 
thiệt thòi mất mát ở đời này. Tin Mừng Chúa nhật hôm nay 
hé mở cho ta thấy những chọn lựa ấy: 
 
Chọn lựa thứ nhất là chọn lựa giữa cuộc sống an toàn ổn 
định, có chăn ấm nệm êm dưới một mái nhà, hoặc cuộc sống 
của người đi theo Chúa với những hy sinh thiệt thòi mất 
mát; những phiêu bạt bấp bênh không một mái nhà trú 
ngụ…“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con 
Người không có chỗ dựa đầu” (Lc.9:58). Hôm nay Chúa 
vạch ra cho ta hai con đường với hai cuộc sống khác nhau 
và mời gọi ta làm một việc chọn lựa … 
 
Chọn lựa thứ hai là chọn lựa giữa người thân và việc loan 
báo Tin Mừng. Có một người muốn đi theo Chúa, nhưng 
anh lại thưa với Chúa rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về 
chôn cất cha tôi trước đã" (Lc.9:59). Chúa nói với anh: “Cứ 
để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều 
đại nước Thiên Chúa” (Lc.9:60). Thế là anh phải đứng 
trước một chọn lựa.  
 
Chọn lựa thứ ba là chọn lựa một cách cương quyết và dứt 
khoát để đi theo Chúa. “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái 
lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” 
(Lc.9:62). Đó là lời Chúa nói với người môn đệ muốn đi 
theo Chúa, nhưng lại xin phép về từ biệt gia đình trước khi 
lên đường. Khi đi theo Chúa, người môn đệ phải chọn lựa 
một cách cương quyết và dứt khoát.  
 
Thực ra, Chúa đòi buộc ta phải thảo kính cha mẹ, phải coi 
trọng tình yêu thương gia đình, nhưng Ngài cũng dạy ta phải 
tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước nhất. Ngài muốn ta chọn 
lựa đâu là ưu tiên chính, đâu là ưu tiên phụ. Đối với người 
Kitô, ưu tiên chính là việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Đó 
là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn cả cha mẹ, vợ con, 
anh chị em, và cả mạng sống của chính mình nơi trần thế 
này (Lc.14:26).  Mời bạn cùng với tôi, chúng ta hãy dành ra 
một giây phút ngắn ngủi để đi vào lòng mình, để nhìn lại 
những chọn lựa mà ta đã làm trong cuộc sống hôm nay. 
Nhiều lúc ta phải giật mình vì thấy những chọn lựa của ta 
thường hay quy về chính mình: Ta chọn sở thích của mình, 
chọn tự do của mình, chọn hạnh phúc của mình, chọn gia 
đình của mình… Ta chọn tất cả những gì dính bén đến bản 
thân của ta, nhưng Đức Giêsu lại dạy: “Hãy tìm kiếm Nước 
Thiên Chúa trước đã, còn mọi việc khác, Người sẽ ban thêm 
cho” (Mt.6:33).  
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con vì đã nhiều lúc con chọn lựa 
của cải danh vọng chức quyền và các thú vui vật chất của 
đời này. Xin ban cho con sức mạnh của Chúa để con thoát 
khỏi những bận tâm về chính mình. Xin ban cho con ý chí 
cương quyết để con biết chọn Chúa là phần gia nghiệp; là 
hạnh phúc và là cùng đích của đời con. Amen. 
 
   *** 
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