
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C 

1 – 9 – 2013 
“Ý nghĩa cuộc đời” 

 
 Lời Chúa: (Lc. 14, 1.7-14) 
 

1
 Một ngày sabát kia, Ðức 

Giêsu đến nhà một ông thủ 
lãnh nhóm Pharisêu để dùng 
bữa: họ cố dò xét Người. 

7
 

Người nhận thấy khách dự tiệc 
cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên 
nói với họ dụ ngôn này: 

8
 "Khi 

anh được mời đi ăn cưới, thì 
đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ 
có nhân vật nào quan trọng 

hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn 
nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường 
chỗ cho vị này". Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi 
chỗ cuối. 

10
 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ 

cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông 
bạn lên trên cho". Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi 
người đồng bàn". 

11
 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; 

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên".  
12

 Rồi Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào 
ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh 
em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời 
lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 

13
 Trái lại, khi ông 

đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, 
đui mù. 

14
 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật 

có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống 
lại". 

 Suy Niệm:  

"Hổ chết để da, người ta chết để tiếng". "Một miếng giữa 
làng bằng một sàng xó bếp". Quan trọng làm sao danh dự 
con người! Trong mối tương giao với đồng loại, làm thế nào 
để cá nhân được nở mặt nở mày, gia đình dòng họ được rạng 
danh quí trọng, chính là mục tiêu hàng đầu của rất nhiều 
người. Ô danh, mất mặt là nỗi nhục không thể chấp nhận. 
Lắm khi người ta dám rửa nó bằng cái chết của chính mình 
hay của người khác. Chú tâm bồi đắp danh dự là hướng đi 
đáng quí của lòng tự trọng. Thế nhưng khi xây dựng danh 
dự bằng tranh giành, lấn chiếm, đè đầu ép cổ kẻ khác để 
mình nổi lên, hay vì sợ mất danh dự mà sẵn sàng bóp chết tư  
tưởng, tiếng nói của tha nhân đều là những hình thái không 
thể dung hoà khi đem đối chiếu với Tin Mừng của Ðức Kitô. 
Phúc âm Thánh Luca kể về một cuộc tranh dành thế giá giữa  

 

 
 

những người Do thái, đến nỗi Ðức Giêsu đã không ngại 
ngùng gởi đến họ những lời dạy bảo thẳng thắn. 
 
Theo thói tục Do thái, chỗ ngồi quan trọng nhất trong một 
bữa tiệc sẽ là hai bên phải, trái của chủ nhà. Bậc thang danh 
dự sẽ giảm dần theo khoảng cách giữa người chủ với người 
khách. Ai ngồi cuối bàn sẽ bị xem như kẻ được mời đến sau 
để lấp vào chỗ trống. Thế nên nhiều vị khách hôm đó đã 
tranh nhau kịch liệt hầu được càng gần gia chủ càng tốt. Có 
lẽ cục diện giành ghế lúc ấy hơi lộ liễu, pha chút va chạm, 
nên Ðức Giêsu đã nhân cơ hội giảng cho tất cả về một chân 
lý thâm sâu của Nước Trời: "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ 
xuống, nhưng ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên" (Lc 
14:11). Dường như lời dạy của Ðức Giêsu chẳng hợp lý, hợp 
thời tí nào, nhất là đối với thời đại hôm nay, khi mà người ta 
đề cao chủ nghĩa cá nhân như một bước đi cần thiết cho việc 
phát triển xã hội và thăng tiến con người. Ðáng lẽ phải 
khẳng định rằng mình có nhiều đức tính, học thức, tài năng, 
bằng cấp. Thậm chí lắm khi vì hoàn cảnh, cũng nên phóng 
đại những gì đang có, hầu tìm được một công việc, một chỗ 
đứng, hay một sự nể nang nào đó trong cơ quan, tổ chức, 
hoặc hội đoàn. 
 
Vậy mà, trong giáo huấn của Ðức Kitô, người ta lại được 
nhắc bảo: "Hãy hạ mình xuống." Phải chăng giáo lý đó 
chống lại nhân phẩm khi dạy con người xoá bỏ chỗ đứng 
của mình? Có phải "hạ xuống" là thái độ của yếu hèn, nhu 
nhược về tâm lý? Hay Kitô giáo là thứ đạo nghịch lý và mê 
hoặc khi hướng người ta đến chỗ hạ thấp chính mình để rồi 
nâng cao chính mình? Ðúng ra, giáo huấn của Chúa Giêsu 
không hủy diệt hay đánh mất nhân phẩm con người, nhưng 
là hướng con người đến chỗ kiện toàn trong thế tương quan 
giữa mình với Thiên Chúa và giữa mình với anh chị em 
chung quanh. Mối tương quan này được đặt căn bản trên yêu 
thương, tôn trọng và phục vụ đến quên mình. 
 
"Hạ mình xuống" là phải gắn liền với yêu thương, chia sẻ và 
phục vụ tha nhân. Còn như hạ xuống để được kẻ khác khâm 
phục hơn, nâng tôi lên cao hơn, rồi vì lên cao mà bị Chúa hạ 
xuống, thì đó chỉ là một chuỗi tuần hoàn của đi lên đi xuống, 
đi xuống đi lên. Vô nghĩa. Ðời chỉ có nghĩa khi người ta biết 
hạ mình như Ðức Kitô. "Hạ mình cho đến nỗi bằng lòng 
chịu chết, và là cái chết thập giá" (Phil 2:8), để qua đó nhân 
loại được sống và sống dồi dào (Ga 10:10). 
 
Khiêm hạ vì lợi ích tha nhân chính là lời mời gọi kiện toàn 
chứ không phải mất mát xoá bỏ. Thánh Phanxicô đã nắm 
được chân lý tuyệt vời này của Ðức Kitô qua lời kinh Hoà 
bình—một lời kinh thắm đượm sự sống vì có hiến dâng sự 
sống, một lời kinh chan chứa niềm vui vì biết trao tặng niềm 
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vui: "Lạy Chúa xin dạy con. Tìm an ủi người hơn được 
người ủi an…” Tinh thần khiêm hạ để được liên kết với 
Thiên Chúa và tha nhân hằng được ôm ấp và thực thi trong 
suốt chiều dài của lịch sử Giáo hội. Hình ảnh thân thương và 
còn đậm nét nhất vẫn là hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta, người 
được cả thế giới nhớ đến vào đầu mỗi tháng Chín… 
  
Sứ điệp của Ðức Giêsu vẫn tiếp tục âm vang giữa lòng thế 
giới hôm nay, mời gọi bạn và tôi hạ mình xuống để sự liên 
kết với Thiên Chúa và tha nhân thêm thắm thiết, cũng như 
để niềm vui thiêng liêng nơi tâm hồn, gia đình, và cộng 
đồng nhân loại ngày càng được nâng cao, kiện toàn.  

 Cầu nguyện:  

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã trở nên một người tôi tớ để cứu 
độ, để giải thoát chúng con khỏi những sự độc ác của ích kỷ, 
khỏi sợ hãi và sự kiêu hãnh. Xin giúp chúng con học biết và 
sống sự khiêm nhường của Ngài, biết yêu và phục vụ anh 
chị em mình cách quảng đại hơn trong cuộc sống hằng ngày 
của chúng con. 

*** 
 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
8 – 9 – 2013 

“Môn đệ Đức Kitô” 
 

 Lời Chúa: (Lc 14,25-33)  
 

25
 Một hôm, có rất đông 

người cùng đi đường với 
Ðức Giêsu. Người quay lại 
bảo họ: 

26
 "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. 

27
 Ai không vác thập 

giá mình mà đi theo tôi, thì 
không thể làm môn đệ tôi 

được". 
28

 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, 
mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem 
mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi 
mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ 
lên tiếng chê cười mà bảo: 

30
 "Anh ta đã khởi công xây, mà 

chẳng có sức làm cho xong việc". 
31

 Hoặc có vua nào đi giao 
chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống 
bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu 
với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 

32
 

Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua 
đã phải sai sứ đi cầu hoà. 

33
 Cũng vậy, ai trong anh em 

không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ 
tôi được". 
 
  Suy Niệm:  
 
Lin Chi là bậc thiền sư nổi tiếng về đức độ. Rất nhiều người 
nhận ông làm sư phụ. Một hôm có bậc vị vọng trong nước 
ghé thăm tu viện và kinh ngạc khi nghe biết có khoảng 10 
ngàn người đang tu học ở đó. Vì muốn biết đích xác con số 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nên vị khách đã lên tiếng hỏi Lin Chi: "Ngài có tất cả bao 
nhiêu môn đệ?" Lin Chi trả lời:  "Chừng 4 hay 5." Lạ thật! 
Với hàng chục ngàn người theo học mà chỉ có 4, 5 người là 
môn đệ chính tông. Không biết đó là chuyện đáng vui hay 
đáng buồn. 
 
Nếu hôm nay có người hỏi Chúa: Ngài có chính xác bao 
nhiêu môn đệ? Không biết Chúa sẽ trả lời ra sao. Phải chăng 
Ngài cũng phải xác nhận rằng nhiều người "có tiếng mà 
không có miếng.". Nhưng tại sao lại như thế? Phải chăng tiêu 
chuẩn Ngài đưa ra quá cao? Có lẽ không ít người trách Chúa 
chẳng chịu "nhẹ tay" đôi chút. Ít nữa là hứa hẹn những gì hấp 
dẫn, kích thích thị hiếu con người. Ðàng này những điều 
Ngài nói lại chẳng lôi cuốn lắm: "Ai đến với Ta mà không bỏ 
cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không 
thể làm môn đệ Ta" (Lc 14:26). Thật là chói tai! Nhưng đó 
lại là chân lý. Và khi trình bày chân lý, Ðức Giêsu đã không 
bôi dầu trét mật hoặc mài dũa cho bớt góc cạnh hầu dễ nuốt. 
Trái lại Ngài rao giảng đầy đủ, trọn vẹn, và rõ ràng. "Những 
Ðiều Kiện Làm Môn Ðệ Ðức Kitô" được ghi nhận trong Tin 
Mừng của Thánh Luca là một ví dụ cụ thể. 
 
Bước theo Ðức Giêsu là phải từ bỏ nhiều thứ, từ của cải vật 
chất cho đến ý riêng, từ quan hệ gia đình cho đến mạng sống. 
Ðồng thời phải chấp nhận xung vào cuộc chiến, trực diện với 
kẻ thù có khi còn mạnh và đông gấp đôi mình. Gian nan cam 
go vô cùng. Thế nên rất cần một sự cân nhắc kỹ càng, không 
thể cứ làm tùy hứng, kẻo "khởi sự xây cất mà lại không hoàn 
thành nổi," hoặc xung trận mà lại nắm chắc phần thua trong 
tay thì không xứng hợp với Nước Thiên Chúa tí nào. 
 
Thế nhưng mới nhìn thoáng qua, có người đã cảm nhận thiệt 
thòi quá nhiều. Chưa thấy lợi đâu, trước mắt đã phải đương 
đầu với từ bỏ, mất mát, khó khăn. Phải chăng vì thế mà 
nhiều người sợ theo Chúa. Hoặc có theo, thì chỉ theo xa xa, 
theo kiểu "hữu danh vô thực," vừa gặp gian nguy là bỏ Chúa 
chạy trốn tức thì. Có lẽ vì nhìn thoáng qua nên người ta chỉ 
thấy được bề mặt của từ bỏ mà không nhận ra chiều sâu của 
sự sống. Không cuộc sống nào phong phú và ý nghĩa nếu 
không có xây dựng và chiến đấu. Hai dụ ngôn "Người Xây 
Tháp" và "Vua Ra Trận" đã khẳng định điều đó. Dù là ơn gọi 
tu sĩ hay gia đình, dù là dấn thân hoạt động hay ẩn mình tại 
gia, tất cả đều phải mang tinh thần dựng xây và chiến đấu 
mới mong đem lại giá trị cao quí và bền lâu cho cuộc đời. 
 
Xây tháp thì cần thời gian. Ra trận là phải chấp nhận đổ máu. 
Cả hai điều đó đã làm nên những thách đố trường kỳ, khiến 
bao tâm hồn phải lao đao, bao bước chân phải rã rời. Thời 
gian có thể xoa dịu và hàn gắn thương tích, nhưng cũng là 
yếu tố làm nản lòng bao nhiệt tình, nồng thắm của phút giây 
ban đầu. Thế nên vẫn cần luôn một tấm lòng quả cảm và một 
tinh thần kiên trung. Xây là xây đến xong. Ðánh là đánh đến 
cùng. Nhưng để được như thế lại phải ngồi xuống suy tính. 
Cả hai dụ ngôn đều nhắc đến thái độ cần thiết đó: "Ai trong 
các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán 
phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không?" và  "Vua 
nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trứơc tiên không 
ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn không ra 
đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh 
mình chăng?” 
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"Ngồi suy nghĩ" hay "ngồi tính toán" đều diễn tả chung một 
hình ảnh: ngồi cầu nguyện. Thế ra, cầu nguyện chính là bí 
quyết đưa đến đời sống vững chắc và kiện toàn. Qua cầu 
nguyện tôi có được sức mạnh bên trong, làm nền cho bao 
hành động "chiến đấu" và "xây dựng" bên ngoài. Phải chăng 
những biến cố nhảy rào, những thất bại đau thương, những 
dang dở chua xót. trong các thứ ơn gọi, tu sĩ hay gia đình, 
phần lớn là do người ta không biết "ngồi suy tính," hầu có 
được một chọn lựa đúng đắn và đón nhận sức mạnh đỡ nâng 
từ Thiên Chúa. 
 
Bất cứ chọn lựa đúng đắn nào cũng đòi hỏi một lòng kiên 
trung thi hành. Người ta không thể lấy nhau một thời gian 
rồi thôi hoặc khấn hứa vài ba năm rồi bỏ. Thế nên, cần phải 
"ngồi xuống" cầu xin để có được sự bền đỗ trong ơn gọi. 
Bởi vì, như Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận có nói, "Một 
người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi 
xem, họ sẽ sụp đổ không mấy hồi" (Ðường Hy Vọng 131). 
 
Nếu tôi không muốn làm thánh giả, nếu tôi không muốn 
hành trình xây tháp bị dở dang, nếu tôi không muốn "giữa 
đường phải đứt gánh," nhưng muốn trở thành môn đệ chân 
chính của Ðức Kitô, tôi cần phải "ngồi xuống" thường 
xuyên để xét lại đời mình trong tin yêu và cầu nguyện. Chắc 
chắn nhờ đó, ánh sáng Tin Mừng sẽ soi chiếu bước chân và 
tăng sức tâm hồn, giúp tôi vượt qua chông gai thử thách và 
cập bến bình an. 
  
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa xin cho con thêm lòng xác tín mọi lệnh truyền của 
Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đến hộ sức để con mạnh 
mẽ khước từ và ghét bỏ các cám dỗ, xin giúp con quyết tâm 
từ bỏ tất cả để vác thập giá của mình đi theo Chúa,  hầu sống 
xứng đáng là môn đệ của Chúa.  Amen. 
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM C 

15 – 9 - 2013 
“Lạc Lối” 

 Lời Chúa: (Lc 15,1-32)  
1
 Tất cả những người thu 

thuế và những người tội 
lỗi thường đến gần Ðức 
Giêsu mà nghe Người. 

2
 

Còn những người thuộc 
phái Pharisêu và các kinh 
sư thì lẩm bẩm: "Ông này 
đón tiếp phường tội lỗi và 
ăn uống với chúng". 

3
 

Ðức Giêsu mới kể cho họ 
dụ ngôn này:  

4
 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất 

một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng 
hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 

5
 Tìm được 

rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 
6
 Về đến nhà, người ấy 

mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì 
tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó". 

7
 

Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ 
vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín 
mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.  
8
 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng 

may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, 
moi móc tìm cho kỳ được? 

9
 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn 

bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã 
tìm được đồng quan tôi đã đánh mất". 

10
 Cũng thế, tôi nói 

cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui 
mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối". 

11
 Rồi Ðức 

Giêsu nói tiếp: "Một người kia có hai con trai. 
12

 Người con 
thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản 
con được hưởng". Và người cha đã chia của cải cho hai con. 
13

 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi 
phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản 
của mình.  
14

 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng 
ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh 
túng thiếu, 

15
 nên phải đi ở cho một người dân trong vùng; 

người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 
16

 Anh ta ao ước lấy 
đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai 
cho. 

17
 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu 

người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở 
đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa 
với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 

19
 

chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một 
người làm công cho cha vậy". 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi 
về cùng cha.  
"Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông 
chạnh lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn 
để. 

21
 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc 

tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha 
nữa..." 

22
 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau 

đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, 
xỏ dép vào chân cậu, 

23
 Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt 

để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 
24

 Vì con ta đây đã chết mà 
nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy". Và họ bắt đầu ăn 
mừng.  
25

 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh 
ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 

26
 liền 

gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người 
ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, 
vì được lại cậu ấy mạnh khoẻ".

 28
 Người anh cả liền nổi giận 

và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả 
lời cha: "Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và 
chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy 
được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 

30
 Còn 

thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với 
bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!" 

31
 

"Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng 
ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 

32
 Nhưng 

chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, 
nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy". 
 
 Suy Niệm:  
 
Theo một bản thống kê được đăng trên tờ Tablet (12/1996): 
hằng năm tại Anh quốc có khoảng 250 ngàn người thuộc 
mọi lứa tuổi bị mất tích, vì đủ thứ lý do. Một cơ quan bác ái 
chuyên về tìm người thất lạc được thành lập năm 1992, hoạt 
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động liên tục 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, và hiện 
nay vẫn đang phát triển không ngừng. 
 
Riêng tại Hoa kỳ, mỗi năm, có khoảng 50 ngàn đứa bé được 
ghi nhận mất tích. Trong số đó, 5 ngàn em bị thiệt mạng 
trước khi được tìm thấy xác. Tại nhiều quốc gia, người ta 
không thể đưa ra con số chính xác về các vụ mất tích. Có 
nơi chính phủ chỉ thành lập các chương trình tìm kiếm xe 
mất cắp, các đồ vật bị đánh rơi, hay quà cáp thư từ bị giao 
sai chỗ, chứ không hề có chương trình tìm người thất lạc. 
Nguyên nhân gây nên tình trạng mất tích hay thất lạc thì vô 
số, nhưng các chuyên gia xã hội tóm tắt vào ba điều căn bản 
sau đây: 1) bị bắt cóc bởi các cha mẹ không còn chung sống 
với nhau; 2) là nạn nhân của các tội ác bạo động trong xã 
hội; 3) bỏ nhà ra đi vì không tìm thấy hạnh phúc gia đình. 
 
Dù khởi đi từ nguyên nhân nào, sự thất lạc cũng đều gây cho 
người ở lại một nỗi xót xa nuối tiếc. Của thất lạc càng quí 
thì niềm tiếc nuối càng da diết, càng thúc đẩy một cuộc kiếm 
tìm. Càng tha thiết gắn bó với của bị mất bao nhiêu càng 
làm cho nỗi vui mừng thêm chất ngất khi tìm gặp lại bấy 
nhiêu. Nhớ nhung, xót xa, nuối tiếc, kiếm tìm, hân hoan, 
hạnh phúc. Tất cả diễn tả tâm tình của một người Cha nhân 
từ đối với đứa con "bị lạc" nhưng nay lại "tìm thấy," "bị 
chết" mà nay đã "phục sinh." Nỗi niềm đó được trình bày 
trong ba dụ ngôn: "Con Chiên Lạc," "Ðồng Bạc Mất," và 
"Người Con Hoang Ðàng." Các dụ ngôn, với cấp độ đi lên, 
từ con vật đến đồng tiền rồi đến con người, và cấp số giảm 
xuống từ 100 đến 10 rồi còn 2, đã nói lên giá trị quí báu của 
từng con người trong đôi mắt yêu thương của Thiên Chúa. 
Ðối với Ngài, ai cũng có một phẩm giá riêng biệt. Không 
phải vì con số 99 quá lớn mà chấp nhận bỏ đi số "1" nhỏ 
nhoi. 
 
Với người giàu, một đồng nào có nghĩa lý gì, công đâu bỏ ra 
để bới tìm một đồng cho phí giờ, nhọc thân. Trên thế gian có 
biết bao nhiêu sinh linh, hà cớ chi phải lao đao vất vả vì một 
kẻ tội đồ. Chắc hẳn những người biệt phái nghĩ thế. Nhưng 
Chúa Giêsu nghĩ khác. Ngài ví mình như một người rất 
nghèo, thiếu thốn những tâm hồn sám hối, khao khát tìm lại 
những gì thất lạc để đưa về với nẻo chính đường ngay. Phải 
chăng vì "nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở", hay vì lòng Cha quá 
quảng đại bao dung mà thêm một tâm hồn lầm lạc trở về, thì 
lòng Ngài lại mừng vui sung sướng: "Bà con hãy chia vui 
với tôi. Bà con hãy vui mừng cùng tôi. Chúng ta phải ăn 
khao mới được" (Lc 15:6,9,23). 
 
Những "con chiên lạc đàn" được ví như những chiếc tàu 
không bánh lái hay mất hướng đi. Hành trình lầm đường này 
có thể xảy ra do sự u mê của chính nó, nhưng cũng có khi vì 
không được quan tâm chỉ dẫn đúng mức. Có những con 
chiên xa đàn lạc lối, nhưng cũng có những con đang sống 
trong đàn mà chẳng phải là chiên. Có đứa con bỏ nhà xa 
cha, nhưng cũng có đứa con tuy sống gần cha mà lòng 
dường như đi hoang từ lâu. Nó coi cha không khác gì ông 
chủ hà khắc keo kiệt, chẳng hề bố thí cho một con dê để vui 
vầy với chúng bạn. Như vậy, có thứ lạc đàn thể lý và cũng 
có thứ lạc đàn tâm linh. Có những người không đi nhà thờ vì 
lòng họ xa Chúa, song cũng có những người không bỏ nhà 
thờ nhưng lòng cũng chẳng gần Chúa hơn được bao nhiêu. 

Có lẽ vì tâm trí họ đang đi lạc trong khu rừng có nhiều tiếng 
ca của danh vọng, hương sắc của đồng tiền, hung khí của 
hận thù, giọng ríu rít đầy lôi cuốn của xác thịt. 
 
Sai lạc nào cũng cần chỉnh đốn. U mê nào cũng cần ánh 
sáng chiếu soi. Nhưng có thứ ánh sáng nào ấm đẹp cho bằng 
yêu thương. Vì có yêu thương mới có tìm kiếm chiên, cõng 
lên vai, đem về nhà. Có yêu thương, người ta mới ngóng 
trông, đón nhận, dung thứ, ăn mừng. Nhờ yêu thương mà 
chiên lạc thành chiên ngoan và con đi hoang lại tìm được 
mái ấm gia đình… 
 
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết gieo yêu thương trên mọi 
lối đi của cuộc đời, để tha nhân có thể gặp được dấu mà 
bước vào, và lần tìm về với Chúa là cội nguồn của yêu 
thương tha thứ. Chúng con tin rằng: đi theo Chúa, hạnh phúc 
sẽ không hề tắt; ở bên Ngài, hoan lạc sẽ chẳng hề phai bao 
giờ. 
 
   *** 
  

CHÚA NHẬT 25  THƯỜNG NIÊN NĂM C 
22 – 9 – 2013 
“Phản Bội” 

 Lời Chúa: (Lc 16,1-13)  
1 

Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Một nhà 
phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông 
là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 

2
 Ông mới gọi anh 

ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh 
hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh 
không được làm quản gia nữa!" 

3
 Người quản gia liền nghĩ 

bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia 
của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 

4
 

Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ 
có người đón rước mình về nhà họ!". 

5
 "Anh ta liền cho gọi 

từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ 
chủ tôi bao nhiêu vậy?" 

6
 Người ấy đáp: "Một trăm thùng 

dầu ôliu". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, 
ngồi xuống mau, viết năm chục thôi". 

7
 Rồi anh ta hỏi người 

khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một 
ngàn thùng lúa". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác 
đây, viết lại tám trăm thôi".  
8
 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động 

khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái  
ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.  
9
 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của 

bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ 
sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 

10
 Ai trung tín trong 

việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương 
trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 

11
 Vậy 

nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất 
chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho 
anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử 
dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải 
dành riêng cho anh em?  
13

 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ 
ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà 
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khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên 
Chúa, vừa làm tôi tiền của được". 
  
 Suy Niệm:  

 
 Đồng tiền giúp chúng ta 
thể hiện tình thương đối với 
đồng loại. “Tiền của là một 
đầy tớ tốt, nhưng là một ông 
chủ xấu”. Nếu con người nô 
lệ vào tiền của, thì rõ ràng, 
con người gặp phải nhiều 
hậu quả thật tồi tệ cho cá 
nhân và cộng đồng nhân 
loại. Nếu con người làm chủ 
đồng tiền, thì con người sẽ 

cải thiện thế giới và con người sẽ hạnh phúc hơn.  
 
Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được            
Con người chỉ có một chủ là Thiên Chúa, và Thiên Chúa 
dạy con người biết làm chủ Tiền Của bằng Giới Luật Yêu 
Thương. "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì 
hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ 
này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi 
Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc.16,13). 
 
Mẹ Têrêsa khi nhận giải Nobel, mẹ nghĩ ngay đến sử dụng 
đồng tiền để giúp đỡ những người bất hạnh. Thánh Phanxicô 
Assisi đã bỏ cuộc đời giàu có để dành trọn cuộc đời mình 
lên tiếng nói bênh vực và nâng đỡ người nghèo… 
 
Thật may mắn, trong đời thường vẫn còn đó những trái tim 
biết chia sẻ một cách chân thành. Chia sẻ chân thành là chia 
sẻ những gì mình có. Không phải cách “lươn lẹo” của tên 
quản lý bất lương. Anh ta tỏ ra “nhân từ” bằng đồng tiền  
của chủ mình với ý đồ được có nơi nương tựa và tìm cơ hội 
cho tương lai. Thương người kiểu đó là một cách ăn trộm 
mà vẫn được người ta thấy mình đạo đức. Nó cũng giống 
như những người cho vay ăn lời cắt cổ thiên hạ, thỉnh 
thoảng vào ngày rằm, mua năm mười giạ gạo bố thí cho một 
số người nghèo; hay mấy công ty bóc lột sức lao động công 
nhân bằng đồng lương chết đói, thỉnh thoảng tặng tiền cho 
những chương trình thuộc dạng “vòng tay nhân ái” để được 
vinh danh và quảng cáo thương hiệu của mình trên TV!  
 
Trong Giới Luật Yêu Thương, Chúa Giêsu không hề bảo 
con người phải sống nghèo nàn, lạc hậu, nhưng là dạy con 
người biết cách“cho đi”. (Vì xưa ta đói các ngươi đã cho 
ăn…Mt.25,31-46). Vì “không ai cho cái mình không có”. 
Nên trước tiên ta phải có mới cho được. Do đó, làm việc 
không chỉ là trách nhiệm đối với xã hội, mà hơn thế nữa, 
còn là bổn phận đối với Thiên Chúa. (Ông giao cho người 
này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén… 
Mt. 25,14-29). 
 
Trong Khổng Tử Gia Ngữ có câu chuyện thế này: Khổng Tử 
nói rằng: Cho mình là hạng phú quí mà biết hạ mình với 
người với mọi người, thì người nào mà không tôn trọng 
mình? Cho mình là hạng phú quý mà biết yêu người, thì 
người nào mà không thân với mình? Nói ra mà không ai trái 

lại, thì có thể cho là hạng người biết nói vậy. Nói ra mà mọi 
người đều hướng theo cả, thì có thể cho là hạng người biết 
thời vậy. 
Cho nên kẻ giàu có, mà lại biết làm cho người giàu có, thì 
dẫu có muốn nghèo, cũng không thể nào nghèo được. 
Kẻ sang trọng mà biết làm cho người sang trọng, thì dẫu 
muốn hèn hạ, cũng không thể hèn hạ được. 
Kẻ phát đạt, mà biết làm cho người phát đạt, thì dẫu có 
muốn khốn cùng, cũng không thể khốn cùng được. 
 
Có một kim chỉ nam để chúng ta định hướng đời mình. Để 
suy nghĩ và hành động. Đề gạn lọc và chọn lựa. Để làm 
phong phú đời mình. Để nuôi sống đời mình. Để đời mình 
không phải chỉ là một giấc mơ chóng qua và vô nghĩa. Đó là 
Lời Chúa. Lời Hằng Sống. Lời dẫn đưa chúng ta đến sự 
sống đời đời. “Cho tôi xin một vé đi Thiên Quốc”. Để khi 
tôi nhắm mắt, là bước vào một cuộc hành trình mới. Tuyệt 
vời và hạnh phúc! 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, Xin cho con biết tận dụng tất cả những gì con có, 
để sinh lợi và làm giàu cho Chúa, chứ không phải cho riêng 
con. Vì tất cả là của Chúa. Amen. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
29 – 9 – 2013 

“Niềm hy vọng của nhân loại” 
 

 Lời Chúa: (Lc 16,19-31)  
 
Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: 

19
 

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày 
ngày yến tiệc linh đình. 

20
 Lại có một người nghèo khó tên là 

Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 
21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống 
mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc 
anh ta. 

22
 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần 

đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và 
người ta đem chôn.  
23

 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt 
lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô 
trong lòng tổ phụ. 

24
 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ 

Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu 
ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con 
bị lửa thiêu đốt khổ lắm!" 

25
 Ông Ápraham đáp: "Con ơi, 

hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con 
rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy 
giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn 
khổ. 

26
 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một 

vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng 
không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không 
được". 

27
 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ 

phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, 
28

 vì con hiện còn năm 
người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại 
cũng sa vào chốn cực hình này!" 

29
 Ông Ápraham đáp: 

"Chúng đã có ông Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe 
lời các vị đó". 

30
 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Ápraham,  
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họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến 
với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối". 31 Ông Ápraham đáp: 
"Ông Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì 
người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu". 
 
 Suy Niệm:  

  
"Kẻ đói nghèo 
Chúa ban của đầy 
dư; người giàu có 
lại đuổi về tay 
trắng" (Lc 1:52-53). 
Lời kinh 
Magnificat của Ðức 
Maria trong ngày 
thăm viếng chị họ 
Elisabet đã được 
Chúa Giêsu làm rõ 
nét hơn qua dụ 

ngôn "Phú ông và Lazarô." Hai con người rất gần nhau 
trong không gian, nhưng lại rất xa nhau trong cảnh sống. 
Phú ông mặc toàn gấm vóc, lụa là; người ăn mày Lazarô 
nghèo nàn, rách nát. Phú ông ở nơi nhà cao cửa rộng; Lazarô 
lê lết bên cổng nhà giàu. Phú ông ngày ngày yến tiệc linh 
đình; Lazarô không một chút bánh cầm hơi. Phú ông sống 
trong thiên đàng dương thế; Lazarô chịu cảnh hoả ngục trần 
gian. Thế giới của hai người chỉ cách nhau bằng một chiếc 
cổng, ấy thế mà vẫn như xa nhau vô cùng. Người nhà giàu 
chẳng khi nào bước qua chiếc cổng đó để đi vào thế giới 
người nghèo. Ông ta chôn mình trên nhung lụa và hưởng thụ 
mê say. Ðang khi kẻ bất hạnh nằm chờ chút bánh rơi mà 
không được; anh ta thèm thuồng nhìn những miếng bánh 
"lau tay" đi vào miệng bầy chó. Mấy con chó này còn "có 
lòng" hơn phú ông khi không "cắn gậy ăn mày," nhưng đến 
liếm các mụn ghẻ cho anh ta… 
 
Ân phúc là việc người nghèo biết tựa nương, cậy trông 
Thiên Chúa. Lazarô là danh xưng duy nhất mà Thánh Luca 
đã đặt cho nhân vật "ăn mày" trong dụ ngôn trên. Lazarô có 
nghĩa là "Thiên Chúa là Ðấng phù trợ tôi." Như thế, kẻ ăn 
mày này đã biết tin tưởng và phó thác đời mình cho Thiên 
Chúa dù đang nghèo rớt mồng tơi. Chính niềm tin tưởng và 
phó thác này đã mang lại cho anh ta ơn phúc làm con tổ phụ 
Abraham--cha những kẻ tin. 
 
Còn người phú hộ, ông ta đâu có bóc lột hay ngược đãi gì kẻ 
khác; ông đâu có ra lệnh tống cổ tên ăn mày khỏi cổng nhà 
mình; ông cũng chẳng đánh đập hay ăn chận gì của Lazarô, 
vậy cớ sao lại bị đoạ đày trong chốn cực hình như vậy? Thái 
độ đáng trách của Phú ông là đã làm ngơ trước nỗi thống 
khổ của người bên cạnh. Tội của ông là sự dửng dưng, coi 
như không có sự hiện diện của Lazarô. Chẳng phải vì người 
phú hộ đã làm điều gì thất nhân ác đức, nhưng vì ông ta đã 
không làm gì cả cho kẻ khốn cùng. 
 
Không phải chỉ có làm điều xấu mới là tội, nhưng tránh 
không làm điều tốt cũng là tự đưa mình xa cách Thiên Chúa 
và tha nhân. Mắt không chút xót thương, lòng không hề 
vương vấn đã làm cho hố sâu ngăn cách giữa ông và Lazarô  
rộng lớn đến nỗi không thể qua được. Người nghèo phải đau  

khổ vì sự bần cùng đã đành, nhưng người giàu cũng sẽ phải  
khốn nạn vì sự giàu sang, nếu trong đó không có tình yêu và  
xót thương. 
 
Một nhà tư tưởng đã chỉ ra hai nguy cơ của sự giàu có thiếu 
tình thương như sau: Một là nó khép kín lòng mình với 
Thiên Chúa: người ta bằng lòng với những lạc thú trần gian 
mà quên đi đời sống vĩnh cửu là điều tối quan trọng. Hai là 
nó khép kín lòng mình với tha nhân: người ta không còn 
nhìn thấy người nghèo nằm ngay bên cổng nhà mình. 
 
Hoả ngục chính là sự kéo dài của tình trạng khép kín này: 
người ta vẫn mãi xa cách Thiên Chúa và tha nhân. Hố ngăn 
cách càng được đào sâu và rộng bao nhiêu, đời sau người ta 
sẽ hết phương trở về bấy nhiêu. Thế nên thật chí lý khi nói 
rằng: "Con người đã tự phán xử chính mình ngay ở đời 
này"(Noel Quesson). 
 
Nếu tôi yêu mến và liên kết với Thiên Chúa qua tha nhân, 
ngày kia tôi sẽ hiệp hoan Nước Trời. Trái lại, nếu tôi ích kỷ 
trong hưởng thụ riêng tư, chẳng hề quan tâm đến việc chia 
sẻ phúc lộc mình có, thì nỗi đơn độc và khổ đau sẽ là sản 
nghiệp đời đời cho tôi. Dụ ngôn "Phú ông và Lazarô" là lời 
cảnh báo những kẻ chỉ biết tôn thờ vật chất, say hưởng trần 
gian, quên đi tình Chúa tình người. Nó còn là lời kêu gọi ý 
thức trách nhiệm xây dựng liên đới với tha nhân, nhất là 
người nghèo. 
 
Mẹ Têrêsa Calcutta có nói: "Ngay trong giờ phút lâm chung, 
bạn và tôi, bất kể chúng ta là ai, đã từng sinh sống nơi nào, 
Kitô hữu hay là lương dân, tất cả chúng ta, những người 
được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa bằng bàn tay 
yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ phải đứng trước nhan 
Giavê và được xét xử tuỳ theo những gì đã sống và làm cho 
người nghèo. Chính lúc này các cân lượng mẫu mực cho 
việc phán xét sẽ được đưa ra."… Chúng ta sẽ đối đầu với 
thực tế khi được triệu về trước ngai Thiên Chúa. Và Ngài sẽ 
nói: "Xưa ta đói, ta trần truồng, ta không nhà cửa. Và những 
gì ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé mọn chính là đã 
làm cho Ta." 
  
"Kẻ bé mọn" không chỉ là những người đang nghèo nàn về 
vật chất, nhưng còn là những ai đang thiếu thốn về tinh thần. 
Có người nghèo cơm ăn áo mặc, nhưng cũng không ít người 
nghèo giáo lý, kiến thức, cảm thông, an ủi, thứ tha. Vì chẳng 
ai trao ban. Thế nên, hôm nay, sau khi nghe tiếng Chúa, bạn 
và tôi, chúng ta đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy rộng mở 
cho yêu thương và sẻ chia. 
  
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy những người nghèo ở 
quanh con, ở trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai 
đang cần đến con đều là người nghèo, xin cho con thấy 
Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng 
nghèo, nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. Dần dần con 
chấp nhận rằng cả bản thân mình cũng nghèo và cần đến 
người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một 
lời thăm hỏi đỡ nâng. Amen.  
 

     Nguyyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
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