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LỜI TỎ TÌNH 
THÁNG 09-2019 

 

ĐỒNG HÀNH 
CÙNG CÁC GIA ĐÌNH 

GẶP KHÓ KHĂN 
 

 
 

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban 
tặng cho tôi.  

Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu 
nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên 
nhau trong cõi đời tạm này. 

 
Quý mến 

 
 

PM. Cao Huy Hoàng 
31-08-2019 
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01/9 CHÚA NHẬT 22 TN C 
Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14. 

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ NÊN THÁNH 
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình 
xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 14, 11) 

Lời Chúa trong sách Huấn ca rằng: “Càng làm lớn, con 
càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng 
Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và 
mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa”. Và với người kiêu 
căng, thì: “Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu 
chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng 
không biết”. Chúa Giê-su nói: “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ 
xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.  

Tội kiêu căng là di chứng đáng sợ của tội tổ tông truyền. 
Nó vẫn thường trú, tàng ẩn trong mỗi con người chúng ta. 
Đừng ai nói mình không có kiêu căng. Bởi khi đã diệt được 
lòng kiêu căng, người ấy đã là thánh nhân rồi.  Người kiêu căng 
không thật thà, không hồi tâm, không đổi mới, không bình an, 
không hạnh phúc, không có tình yêu, lòng thương xót, không 
có uy tín, không có gì cả. Những gì người kiêu căng nghĩ tự 
mình mà có được, đều sẽ mất trắng, theo với cái mất của cả 
thân xác, linh hồn. Người kiêu căng thích đưa mình lên. Không 
ai khen mình, thì tự bịa chuyện để khen mình, rồi tự sướng với 
những ảo tưởng. “Chị có thấy con heo nhà tôi sổng chuồng 
chạy ngang đây không?” “Từ khi tôi mặc chiếc áo đẹp nhất 
làng, chẳng có con heo nào sổng chuống chạy ngang đây”. 
“Biết không, người nọ người kia khen tôi thế này, ca tụng tôi 
thế kia”. Người cố tìm vinh quang cho mình, thường là thất 
vọng. Người không tìm vinh quang, thì lại có được những niềm 
vui linh thánh. Hãy sống khiêm nhường như Chúa Giê-su, mới 
có thể yêu thương, phục vụ, và hy vọng phần rỗi đời đời.  

Lạy Chúa, xin cho con học và sống hiền lành khiêm 
nhượng yêu thương phục vụ như Chúa Giê-su. Amen.  
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02/9 THỨ HAI TUẦN 22 TN  
1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30. 

ĐỐI TƯỢNG CỦA LÒNG TIN CẬY MẾN 
“Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người 

nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê 
hương mình” (Lc. 4, 18, 24) 

Về đến Nagiaret, nơi sinh trưởng của mình, Đức Giê-su 
vào hội đường, và đọc đúng ngay đoạn sách Tiên tri Isaia nói 
về nguồn gốc đích thực của Người, là Thiên Chúa, là Con 
Thiên Chúa: tràn đầy Thánh Thần, được Xức Dầu, được sai đi, 
loan Tin Mừng, cứu chữa, giải thoát, mở ra ân sủng Nước 
Thiên Chúa. Quả thực, lời tiên tri ấy, nay đã ứng nghiệm. Thế 
nhưng, người đồng hương của họ không thể chấp nhận, vì ai 
cũng biết nguồn gốc của người là con ông Giuse thợ mộc, một 
loại nghề lao động tay chân thấp bé. Lời Chúa qua sách Isaia 
muốn mở lòng trí họ ra để đón nhận hồng ân quý giá Chúa đã 
ban xuống trên chính quê hương họ, nhưng lòng trí họ cố tình 
khóa chặt cửa lại, vì không thể chấp nhận người đồng hương 
với mình lại có thể trổi vượt hơn mình bất cứ chuyện gì. Rõ là: 
“Không một tiên tri nào được vinh dự tại quê hương mình”.  

Chúa Giê-su đã mặc lấy thân phận người bé nhỏ hèn 
mọn nhất như chúng ta, đồng thân phận, đồng cảnh ngộ, để cứu 
chúng ta. Vậy mà cho tới hôm nay, “đấng cứu thế chịu đóng 
đinh” không phải là đối tượng lòng tin tưởng, cậy dựa và kính 
mến của nhiều người. Ngược lại, địa chỉ “tin, cậy, mến” của họ 
là “danh, lợi, dục”, là quyền thế, của cải, và sự hưởng thụ xác 
thịt trần gian này. Hãy tự hỏi: tôi đang tin tưởng, đang cậy dựa, 
đang yêu mến “đấng cứu thế chịu đóng đinh” hay đang còn mãi 
tìm kiếm một chỗ đứng trần gian, một mối lợi vật chất, một 
bình an thoải mái hạnh phúc ảo tưởng. Xin hãy nhớ, Thập Giá 
Chúa Ki-tô là Tin Mừng cho người có lòng nghèo khó. 

Lạy Chúa, xin cho con tin cậy mến Lời và Thánh Thể 
Chúa Giê-su,  đem lại cho con bình an hạnh phúc thật. Amen. 
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02/9 THỨ HAI TUẦN 22 TN  
1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30. 

CON ĐƯỜNG MỚI DẪN TỚI QUÊ TRỜI 
“Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người 

nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê 
hương mình” (Lc. 4, 18, 24) 

Anh ấy lớn lên từ một làng quê nghèo, đi học, vào đoàn 
thanh niên, được kết nạp Đảng, làm bí thư xã, rồi Phó Chủ Tịch 
Huyện, và cuối cùng là làm Chủ Tịch Tỉnh. Ông Chủ Tịch Tỉnh 
đề nghị và duyệt ngay ngân sách nâng cấp và tráng nhựa con 
đường hơn 15 cây số về làng quê của ông. Mọi người đồng 
hương ca tụng ông không ngớt lời. Đúng là “một người làm 
quan, cả họ được nhờ” hay “một người làm quan, cả làng được 
lợi”.  Người trần gian khát khao mong ước toàn những chuyện 
thuộc về trần gian, và khao khát ấy che mắt linh hồn họ. 

Thế thì nếu lần về thăm quê hương Nagiaret, mà Đức 
Giê-su về theo kiểu kiệu trước, võng sau, ngựa xe, binh mã, áo 
mão uy nghi, ngôi ngai sang trọng…và kéo theo cả đoàn xe 
bánh quà gạo mắm thì hẳn là Người đã được đón tiếp long 
trọng rồi. Đàng này, Người đã âm thầm về quê và cũng với vóc 
dáng của một “chàng Giê-su thợ mộc” nghèo hèn, lại còn lên 
tiếng rằng lời tiên tri Isaia nói, nay đã ứng nghiệm: “Thánh 
Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao 
giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm 
hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho 
người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, 
công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. Người bị chối từ. 

Hãy nhớ rằng: Thập giá Đức Giê-su là Con Đường, dẫn 
tới Nước Trời, Lời người là sự thật bình an hạnh phúc và Thánh 
Thể Người là sự sống vĩnh cửu cho con người, cho chúng ta. 
Hãy mặc lấy tinh thần nghèo khó, để đón nhận Tin Mừng. 

Lạy Chúa, xin cho con biết buông bỏ những khao khát 
phàm tục, và luôn ước ao, tìm kiếm điều vĩnh cửu. Amen. 
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03/9 THỨ BA TUẦN 22 TN  
1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37. T. Grêgôriô Cả, GH, TSHT 

SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA 
“Hãy câm đi và ra khỏi người này” (Lc 4. 35) 

Thánh Luca ghi nhận: “Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của 
Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền”. Và bằng 
chứng cụ thể là việc Chúa nói với thần ô uế: “Hãy câm đi và ra 
khỏi người”. Lời phán ấy đã trục xuất thần ô uế ra khỏi một con 
người, việc ấy không ai có thể làm được.  

Cố Linh Mục Nhạc sĩ Huyền Linh viết trong bài “Giê-su 
Vua”: “Khi nghe danh thánh Chúa Giê-su các tầng trời bừng 
sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run”. Có thể nói 
đây là câu hát đã nằm lòng của người công giáo Việt Nam. Và 
ước gì câu hát này giúp mỗi chúng ta xác tín vững chắc vào 
quyền năng vô đối của Lời Chúa Giê-su trong đời sống chúng 
ta. Lời Chúa Giê-su là Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Lời Chúa 
Giê-su là Tình Yêu, là lòng Thương Xót của Chúa Cha. Lời 
Chúa Giê-su sáng tạo vũ hoàn, và cũng là lời Cứu Chuộc nhân 
loại. Lời đã cảnh tỉnh, và dẫn lối về cho biết bao con người lầm 
đường lạc lối, trong đó có cả những đại thánh nhân: Phanxico 
Savie, Augustino. Lời đã thôi thúc biết bao con người tin tưởng 
tuyệt đối vào Thiên Chúa, và yêu mến tha nhân đến tận cùng 
cuộc dâng hiến. Lời Chúa đang là sức sống mãnh liệt trong 
Giáo Hội, và nhất là Lời đã hóa thành nhục thể và Thánh Thể 
nuôi sống con người hôm nay và vĩnh cửu. 

Ước gì mỗi người, mỗi gia đình làm sống lại việc “sống 
Lời Chúa” trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình, với xác 
tín, chỉ có Lời Chúa, mới có thể cứu rỗi chúng ta, chỉ có Lời 
Chúa mới có thể trục xuất các thứ thần ô uế danh lợi dục ra 
khỏi lòng trí chúng ta, và phục hồi cho chúng ta sự sống quý 
giá và vĩnh cửu của Thiên Chúa trong cuộc sống này.  

Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con biết yêu mến, 
quý chuộng, vâng nghe, và thực hành Lời Chúa. Amen.  



 9 

04/9 THỨ TƯ TUẦN 22 TN  
Cl 1,1-8; Lc 4,38-44. 

NGƯỜI CỦA MỌI NGƯỜI 
“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi 
chính vì thế mà Ta đã được sai đến” (Lc 4, 43) 

Chúa Giê-su chữa lành bệnh cho mẹ vợ ông Simon và 
những người bệnh khác, cả những người bị quỷ ám. Người đã 
tỏ bày lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa Cha đối với tất 
cả mọi con người. Người là Người của mọi người, không phải 
của riêng ai. Bởi vậy, khi những người được Chúa chữa lành 
muốn giữ Người lại, để được hưởng lợi cho riêng mình, thì 
Người nói: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa 
cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.   

Không phải Chúa Giê-su vô tình với tình cảm theo kiểu 
loài người của dân chúng, nhưng vì sứ vụ của Người, vì “Người 
là người của mọi người”, vì Người phải yêu thương và lo lắng 
cho hết mọi người, không chỉ dành riêng cho một ai, cho một 
xứ sở, cho một đất nước.  Không chỉ các linh mục, những 
người thừa tác nối tiếp sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su, mới là 
người của mọi người, nhưng ước gì, tất cả chúng ta cũng hãy 
luôn nhớ mình là “người của mọi người”, để cũng phải chu 
toàn bổn phận yêu thương và cứu rỗi hết mọi người. Không ai 
nên thánh một mình. Cũng không ai cô đơn trong cuộc đời này. 
Mỗi người không chỉ đều có trách nhiệm liên đới, mà còn phải 
có bổn phận giúp nhau sống vui, sống khỏe, sống bình an thánh 
thiện và nhất là giúp nhau sống lại trong cõi vĩnh phúc đời sau 
nữa. Không chỉ lo cho gia đình mình, cầu nguyện và sẻ chia 
cho gia đình mình mà thôi, nhưng còn phải cầu nguyện, hy 
sinh, giúp đỡ mọi người, nhất là những người đang thực sự rất 
cần sự sẻ chia, giúp đỡ. Như thế mới có thể gọi được là sống 
đúng với sứ vụ Ki-tô Hữu, nên giống Chúa Giê-su.   

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con ý thức sứ vụ của mình 
là yêu thương hết mọi người, như Chúa đã yêu. Amen. 



 10 

05/9 THỨ NĂM TUẦN 22 TN  
Cl 1,9-14; Lc 5,1-11. 

BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO NGƯỜI 
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”(Lc 5, 11) 

Các ông đã cực nhọc cả đêm trên biển mà không được 
con cá nào. Thế nhưng khi Chúa Giê-su bảo: “Hãy đẩy thuyền 
ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”, thì các ông “vâng lời” và ra 
khơi vào giấc bình minh sắp rạng. Thuyền đầy cá. Phần thưởng 
cho sự tin tưởng và vâng lời Chúa. Ông Phê-rô cảm thấy chút 
hổ thẹn, và nói; “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con 
là người tội lỗi”. Có lẽ ông hổ thẹn vì tự ông biết sự vâng lời 
của ông chưa phải tích cực hoàn toàn, nhưng Chúa Giê-su 
không bận tâm đến việc ấy, người lại bảo ông: “Ðừng sợ hãi: từ 
đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”.  

Thánh Luca cho biết “Họ đã bỏ mọi sự mà đi theo 
Người”. Chúa Giê-su đã làm cho các ông từ chỗ vâng đến phục, 
và từ chỗ tiêu cực đến chỗ tích cực, nhiệt thành, và hoàn toàn tự 
do bước theo Người. Ơn gọi Ki-tô hữu của chúng ta cũng vậy, 
từ chỗ đáp lại tiếng gọi trong lòng, đến chỗ xác tín, luôn có tác 
động của Chúa Thánh Thần. Không phải tự sức chúng ta đâu. 
Bởi thế, Đức tin là một hồng ân, chứ không phải do trí khôn, 
khả năng hay sự hiểu biết. Từ đó, mỗi chúng ta hãy luôn sống 
trong niềm vui tạ ơn vì hồng ân cao cả này. Và cách đáp đền 
hồng ân ấy xứng đáng nhất, là hãy bỏ hết mọi sự mà theo Chúa 
Giê-su, trung tín tôn thờ, yêu mến và sống yêu như Người.  

Nếu thế, thì, thiết tưởng mỗi chúng ta hãy đấm ngực 
mình, hãy thống hối, hãy nhận ra điều lỗi phạm của chúng ta là: 
đã được hồng ân theo Chúa, đã được hồng ân đức tin, nhưng 
còn việc bỏ hết mọi sự thì hầu như chưa dám bỏ hết. Chúng ta 
vẫn còn quyến luyến, thèm khát, và còn có cả việc tôn thờ vật 
chất, ngẫu tượng, đang khi mình là môn đệ Chúa Ki-tô.  

Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa Giê-su và quyết 
tâm bỏ hết mọi sự mà theo Người, cho đến trọn đời. Amen. 
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06/9 THỨ SÁU TUẦN 22 TN  
Cl 1,15-20; Lc 5,33-39. 

LOAN TIN MỪNG, ĐỪNG LOAN TIN BUỒN 
“Khi tân lang phải đem đi, bấy giờ họ ăn chay” (Lc 5, 35) 

Khi đã đón nhận Tin Mừng Chúa Giê-su, thì hãy loan tin 
mừng, đừng loan tin buồn. Không có một ông thánh buồn. 
Cũng chẳng có một bà thánh u sầu ủ dột. Nơi Chúa Ki-tô, sự 
chết là ngưỡng cửa của sự sống, Thập giá là niềm hy vọng, là 
Tin Mừng cho toàn dân. Nơi Mẹ Maria, nỗi đau, sự sầu bi của 
Mẹ là thông phần thập giá Chúa, nỗi đau và sầu bi của Mẹ, là 
sự cưu mang niềm hy vọng vĩnh cửu cho nhân loại. 

Tin mừng đã đến với chúng ta, các Ki-tô hữu. Và khi 
xác tín đã có Chúa Ki-tô trong ta, đã có sự sống của Chúa Ki-tô 
trong trái tim mình, thì không thể sống cách sống cũ. Rượu mới 
là cái nội dung bên trong, phải được đựng trong cái bình mới 
thế nào, thì Tin Mừng bên trong phải được thể hiện qua cách 
sống: suy nghĩ tốt lành, lời ăn tiếng nói dễ nghe, cách sống dễ 
gần dễ mến dễ hòa nhập, và nhất là cách sống có niềm hy vọng 
bình an hạnh phúc. Ai dám tin bạn có Chúa Ki-tô, có Tin Mừng 
Chúa Ki-tô, khi bạn tỏ ra kiêu căng, tham lam, hà tiện, ích kỷ, 
ganh tỵ, chán nản, thất chí, và nhất là trở nên gánh buồn, thúng 
giận, và cả một trời đau cho kẻ khác? Rất đáng mừng là đã có 
nhiều người làm việc khó nhọc luôn luôn, vất vả luôn luôn nếu 
không nói là cực khổ đau đớn triền miên đến tàn tạ kiệt cùng, 
thế nhưng, họ vẫn vui tươi, hồn nhiên, hạnh phúc, chính vì Tin 
Mừng đã bùng cháy lên trong lòng họ. Đừng làm bất cứ việc gì 
cách miễn cưỡng, cách bực bội, cách qua loa chiếu lệ, nhưng 
hãy làm tất cả các việc lớn nhỏ, khó dễ, thích hay không thích.. 
tất cả chỉ vì yêu. Việc của bản thân, gia đình, giáo xứ, Giáo 
Hội, xã hội đều được làm vì yêu, thì việc ấy mới có giá trị, và 
cách làm việc ấy là loan Tin Mừng Chúa Giê-su vậy.  

Lạy Chúa, xin cho tinh thần của Tin Mừng thấm vào 
lòng con, và thể hiện ra nơi đời sống tin yêu hy vọng. Amen. 
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07/9 THỨ BẢY TUẦN 22 TN  
Cl 1,21-23; Lc 6,1-5. 

NGÀY CHÚA NHẬT ĐỂ YÊU THƯƠNG 
“Con Người làm chủ cả ngày Sabbat” (Lc 6, 5) 

Những người biệt phái thấy các môn đệ Người “bứt 
bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn” khi đi ngang qua đồng 
lúa trong ngày Sabbat. Họ cho rằng như thế là phạm luật: 
Không được thu hoạch vụ mùa trong ngày Sabbat. Đúng là 
“thương nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng 
méo”. Thực ra, chính họ cũng biết chuyện “bứt bông lúa miến” 
thì cũng chẳng đến nỗi gì, nhưng họ cố tình tìm bắt chuyện sơ 
hở để cho rằng “Con Thiên Chúa không giữ lề luật của Thiên 
Chúa”. Và nếu không giữ luật của Thiên Chúa thì không thể 
xưng là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai được.  

Cách sống của người biệt phái ấy, vẫn còn nhan nhãn 
trong chúng ta: cứ cho anh em mình là tội lỗi, là xấu xa, còn 
mình thì giữ đạo, sống đạo cách hình thức bên ngoài. Xét người 
mà không xét mình. Đấm ngực người mà không đấm ngực 
mình, nhất là đối với những người mà mình không ưa thích, 
không làm vừa lòng mình, hoặc là nổi trội hơn mình về tài 
năng, về học thức, về nhân cách sống. Còn tồi tệ hơn nữa, có 
một số ít giáo dân luôn tìm cách xét nét cách sống của các mục 
tử mình, không chỉ phẩm bình, phê phán, mà đôi khi còn thêm 
điều đặt chuyện để bôi nhọ, để hạ thấp giá trị của họ. Người 
kiêu căng muốn ai cũng phải nể phục mình, còn mình thì chẳng 
bao giờ nể phục ai. Người kiêu căng luôn cho mình là tốt lành 
và không bao giờ nhìn thấy cái tốt của ai. Và nhất là, người 
kiêu căng không có trái tim yêu thương. Chúa Giê-su là chủ 
Ngày Chúa Nhật, ngày được thiết lập để thờ phượng Chúa và 
yêu thương nhau như Người đã yêu. Hãy sống khiêm nhượng, 
để có thể yêu thương, và thực hành đức yêu thương cho người.  

Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm nhượng, chân thành 
và yêu thương mọi người, như Chúa đã yêu. Amen.  
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08/9 CHÚA NHẬT 23 TN C 
Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33. 

BỎ HẾT MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA GIÊ-SU 
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm 
môn đệ Ta” (Lc 14, 33) 

Ai tự nhận sự hiện hữu, tài năng, trí tuệ, sức khỏe, sắc 
đẹp, tiền của, sự nghiệp mà mình đang thụ hưởng là tự mình mà 
có, ấy là người dại dột nhất thế gian này. Sẽ đến một lúc mà họ 
sẽ ngộ ra sự hiện hữu của mình thật mong manh trước làn gió 
thoảng; tài năng, trí tuệ là một mớ có đó rồi mất đó; sức khỏe 
kiệt cùng, sắc đẹp tàn phai; tiền của sự nghiệp không mang lại 
bình an hạnh phúc thật, mà là một mớ làm rối trí, bận lòng. Và 
cuối cùng, những gì tưởng mình có, lại là những gì sẽ mất trắng 
tay. Người khôn ngoan sẽ nhận ra không có gì là của mình, tất 
cả là do Chúa ban cho. Họ sử dụng tất cả theo đúng ý Chúa, và 
họ không cảm thấy đau lòng khi Chúa đã ban cho và Chúa có 
quyền lấy lại. Họ sẽ vui mừng vì tin tưởng Chúa luôn ban cho 
họ điều tốt nhất. Điều tốt nhất ấy không phải là điều có thể nhìn 
thấy, sờ đụng, ở trần gian này, vì đó là sự sống vĩnh cửu.  

Hóa ra, nếu không từ bỏ mọi sự, thì mọi sự cũng từ bỏ 
mình. Thế thì chi bằng ta hãy từ bỏ mọi sự chóng vánh tàn lụi 
này trước đi, để còn có thời gian mà chọn cho mình cái vững 
bền, vĩnh cửu. Chúa Giê-su dạy cho chúng ta điều khôn ngoan 
ấy: hãy bỏ mọi sự mà theo Người. Bỏ mọi sự thế gian này, 
không dễ, nên việc bỏ mọi sự cũng chính là vác thập giá theo 
Người. Mọi sự là tàn lụi, còn Người chính là vĩnh cửu. Mọi sự 
là hư nát, còn Người thì tồn tại vững bền. Hãy bỏ hết mọi sự, 
còn có nghĩa là hãy biết dùng mọi sự Chúa ban ở đời này cho 
sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Bấy giờ, tất cả những gì ta có là để 
phụng sự Chúa, và phụng sự Chúa trong mọi người. Hãy khôn 
ngoan mà nhận ra lời mời gọi khôn ngoan của Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho lòng con thuộc trọn về Chúa, để con 
biết dùng những gì Chúa ban đúng theo Thánh Ý Chúa. Amen. 
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08/9 LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA 
Mk 5, 2-5a, Mt 1, 1-16. 18-23 

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai” (Mt 1, 23) 
RẠNG ĐÔNG CỦA ƠN CỨU CHUỘC 

Tiên tri Mica tiên báo Vua Hòa Bình sẽ sinh tại Ephrata, 
vùng đất nhỏ bé gần Belem, và Người sẽ chăn dắt đoàn chiên 
của Thiên Chúa. Mica nghĩ đến một Đấng thống trị Israel thuộc 
dòng dõi Đavít và Thiên Chúa sẽ che chở dân Người tới khi 
một người nữ đồng trinh sẽ sinh con. Người nữ ấy là Đức 
Maria, Mẹ Đấng Thiên Sai, Đấng ban bình an cho nhân loại. 

Từ lời Thiên Chúa nói với con rắn: “một người nữ sẽ 
đạp giập đầu mi”, Thánh Phao-lô nhắc lại việc Thiên Chúa đã 
tiền định một kế hoạch cứu độ của Người, và như thế kế hoạch 
này có liên quan đến Mẹ Maria.  

Vì thế, lễ Sinh nhật Đức Mẹ mang một ý nghĩa phụng vụ 
rất đặc biệt: Ngày Sinh nhật của Mẹ là Rạng đông của Mặt Trời 
công chính là Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, sẽ đem đến cho 
toàn thể loài người niềm hy vọng ơn Cứu độ. Do đó, hôm nay 
Giáo hội cầu xin cho được ơn phúc lộc và bình an do Con sinh 
bởi Mẹ giải thoát loài người khỏi vòng tội lỗi. Giáo hội tin 
tưởng Mẹ Đồng trinh vẹn toàn. Mẹ vinh hiển, xuất thân từ dòng 
dõi Abraham, từ chi tộc Giuđa và là con cháu hoàng tộc Đavid, 
đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa. Người là kho tàng đức 
Khiết trinh, là cây gậy nở hoa của Aaron, là đề tài của các lời 
tiên tri, là Ái nữ của Thánh Gioakim và Anna đã được sinh ra 
hôm nay, đổi mới lại bộ mặt trái đất và làm chan hoà ánh sáng 
trong khắp Giáo hội. Mẹ Ánh Bình Minh dâng lên sáng ngời… 

Lạy Chúa, hòa với Giáo Hội trong niềm vui mừng Rạng 
Đông của Ơn Cứu Chuộc, xin ban cho chúng con vững lòng tin 
tưởng mến yêu Mẹ Maria, và quý chuộng Ơn Cứu Chuộc mà 
Mẹ đã mang đến cho nhân loại, chính là Đức Giê-su Ki-tô, 
Đấng ban Lời Hằng Sống và Thánh Thể Trường sinh cho chúng 
con được bình an vui sống hôm nay và muôn đời. Amen. 
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09/9 THỨ HAI TUẦN 23 TN  
Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11. T. Phêrô Claver, Linh mục. 

SỐNG THÁNH TRONG NGÀY CHÚA NHẬT 
 “Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống 
hay là giết chết?”(Lc 6, 9) 

Thấy Chúa Giê-su chữa lành cho người bị bại trong ngày 
Sabbat, những ký lục và biệt phái lên tiếng phê phán rằng 
Người không giữ luật ngày Sabbat, là ngày chỉ để dành cho 
việc thờ phượng Chúa mà thôi. Đúng là sự hiểu biết luật và 
cách giữ luật của họ chỉ dừng lại ở chỗ hình thức bên ngoài, mà 
không hiểu việc bác ái yêu người, cứu giúp người, chính là thể 
hiện việc thờ phượng Thiên Chúa.  

Thử nhìn lại sinh hoạt ngày Chúa Nhật của chúng ta 
hôm nay, để có thể nhận ra chúng ta đã thờ phượng Chúa như 
thế nào. Không ít người chỉ dừng lại ở việc tham dự thánh lễ 
ngày Chúa nhật như luật buộc, mà chưa thực tâm thờ phượng 
Chúa. Thánh Lễ chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ hoặc hơn một tí, 
mà còn bị ta thán. Vì thế, đi lễ thì đến muộn, về sớm, ngồi gốc 
cây, ngồi giữ xe, nói chuyện, hút thuốc… Cha sở có mời vào 
thì trách cha khó. Sau thánh lễ thì tranh thủ ngồi quán cà phê 
đến vài tiếng mà chẳng thấy mất thời gian. Người này kêu nhậu 
nhoẹt, kẻ khác gọi lai rai, mất cả buổi chiều, rồi say bí tỉ. Lại có 
không ít người hò hẹn nơi này, nơi kia để phạm tội. Được mấy 
người dùng ngày Chúa nhật để thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ 
người nghèo, hay ít là có một bữa cơm gia đình sum họp đầm 
ấm? Thảo nào, ở nhiều đan viện, dòng tu, và những người đạo 
đức đọc nhiều kinh hơn, viếng thánh thể nhiều lần hơn, lần 
nhiều chuỗi hơn cho con cái Chúa biết sử dụng ngày của Chúa 
cho nên, và đừng phạm tội mất lòng Chúa. Ước gì mỗi người, 
mỗi nhà, rà soát lại sinh hoạt ngày của Chúa, để biến thời gian 
vàng ngọc ấy, thành thời gian của ơn cứu rỗi. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng ngày của Chúa 
cho nên, là thờ phượng Chúa và yêu thương người. Amen.  
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10/9 THỨ BA TUẦN 23 TN  
Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.  

MƯỜI HAI NGƯỜI ĐI KHẮP THẾ GIAN 
“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà 
Người gọi là Tông đồ” (Lc 6, 12) 

Thánh Luca cho biết Chúa Giê-su đã cầu nguyện suốt 
đêm để chọn 12 tông đồ, những người mà Người muốn trao cho 
họ sứ vụ của chính Người đã nhận lãnh từ Thiên Chúa Cha.  

Xây dựng một guồng máy chính phủ ở một đất nước nơi 
trần thế này, người ta cơ cấu nhân sự theo tiêu chuẩn trình độ, 
kiến thức, học vị học hàm có phù hợp để phục vụ đất nước, 
nhân dân không. Nhưng cũng không thiếu đất nước có cách cơ 
cấu nhân sự theo tiêu chuẩn nhìn xét thái độ chính trị có phù 
hợp với đường lối của đảng phái mình không hơn là bận tâm 
đến việc có phục vụ đất nước nhân dân không. Bởi vậy mới có 
chuyện nhiều quốc gia luôn sống trong tình trạng bất ổn, vì 
chính phủ không phải lo cho dân mà chỉ lo cho sự sống còn của 
đảng phái mình, mà chỉ lo cho cái danh lợi dục của mình. 

Còn Chúa Giê-su, xây dựng Nước Thiên Chúa, Người 
không bận tâm đến trình độ, kiến thức, học vị, tài sản, sự 
nghiệp, hay phù hợp với ý hướng cá nhân, tình cảm riêng tư 
của Người, nhưng hoàn toàn theo Thánh Ý của Thiên Chúa 
Cha. Chọn rồi, Người sẽ huấn luyện, bồi đắp cho họ, sao cho 
họ có thể nối tiếp sứ vụ của Người là cứu rỗi nhân loại. Thánh 
ý của Thiên Chúa Cha là “tất cả vì dân, cho dân” sống đời đời. 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn, đã huấn luyện 12 con 
người đi khắp thế gian loan tin bình an cho mọi dân mọi nước. 
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa cũng đã thương chọn mỗi chúng ta 
cộng tác với 12 con người này để làm cho danh Chúa cả sáng, 
Nước Chúa trị đến và ý muốn cứu rỗi của Thiên Chúa được 
thực hiện khắp mọi ngõ hẻm hang cùng, tận bờ cõi trái đất.  

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến, tin tưởng các Tông đồ 
và cộng tác với các đấng kế vị các ngài hôm nay. Amen.   
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11/9 THỨ TƯ TUẦN 23 TN  
Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.  

HÃY SAY MÊ CHỈ MỘT MÌNH CHÚA 
“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ 
giàu có” (Lc 6, 20, 24) 

Chúa chúc phúc cho người có lòng nghèo khó. Và ngược 
lại, chúc dữ cho ai ham chuộng sự giàu có thế gian. Người có 
lòng nghèo khó là người khôn ngoan nhận ra tất cả những thứ 
vật chất thế gian này đều là chóng vánh, không tồn tại và hư nát 
muôn đời. Bởi thế, người có lòng nghèo khó là người khao khát 
điều thiện hảo, tìm kiếm điều vĩnh cửu, và đặt mình vào bàn tay 
quan phòng của Chúa uy quyền và yêu thương. Người có lòng 
nghèo khó chưa hẳn đã là nghèo của cải vật chất thế gian, 
nhưng là người không dính bén, không bị lệ thuộc, không để 
cho vật chất thế gian làm chủ sai khiến mình. Người có lòng 
nghèo khó còn là người biết sử dụng của cải Chúa ban theo 
đúng ý Chúa là lo cho sự sống của mình và của người khác nữa. 
Người có lòng nghèo khó luôn tín thác vào Chúa, và lòng tín 
thác ấy là chìa khóa để họ có thể chấp nhận được đói khát, khổ 
đau, sỉ nhục theo thánh ý và được hồng phúc Chúa ban. 

Người có lòng tham lam của cái vật chất, ham chuộng sự 
giàu có thế gian là người mê muội tự đưa mình vào chỗ hư nát 
đời này, mất trắng đời này và mất trắng cả đời sau nữa. Người 
tham lam tiền của vật chất là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mối lợi 
cho mình, bất chấp mối nguy hại cho tha nhân. Rau quả, cả 
phê, trái cây, thực phẩm, lương thực…bất chấp người dùng thế 
nào, miễn mình có lợi nhuận. Ai chết mặc ai, miễn ta cứ thoải 
mái hưởng thụ thừa mứa. Như thế là khôn ngoan sao? Không 
hẳn người nghèo là có lòng nghèo khó. Không hẳn người giàu 
là tham lam. Mỗi chúng ta đều phải trả lẽ về mình trước mặt 
Chúa. Hãy say mê chỉ một mình Chúa. Chúa là sự sống đời đời. 

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết buông bỏ mọi sự 
thế gian mà chọn Chúa làm gia nghiệp muôn đời. Amen. 
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12/9 THỨ NĂM TUẦN 23 TN  
Cl 3,12-17; Lc 6,27-38. Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a. 

MẶC LẤY LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA 
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay 
thương xót” (Lc 6, 36) 

Chúa Giê-su dạy: “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn 
cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền 
rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả 
con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, 
thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, 
và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại”. Sau khi giải thích cặn kẻ, 
Người kết luận: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là 
Ðấng nhân từ”. Có người thắc mắc rằng: “Chúng ta không biết 
Chúa Cha, và tình yêu của Người như thế nào, làm sao có lòng 
nhân từ, hay có lòng thương xót như Cha được”. Một chỗ khác, 
Chúa Giê-su nói: “Như cha đã thương thầy thế nào, thì thầy 
thương các con thể ấy. hãy ở lạị trong tình thương của Thầy”.  
(Ga 15, 9). Như vậy, tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha 
đã được tỏ bày nơi Người Con là Chúa Giê-su.  

Hãy mặc lấy lòng thương xót của Chúa, và thi thố lòng 
thương xót ấy đối với tất cả mọi người, không phân biệt, không 
định kiến, không đòi hỏi, không điều kiện gì cả. Vì cách thương 
xót ấy chính là cách mà Chúa Giê-su đã xót thương mỗi chúng 
ta. Vì tội của Adam, chúng ta là tội nhân, thù nghịch với Thiên 
Chúa, ghét Thiên Chúa, tách rời Thiên Chúa mà ra đi, còn 
nguyền rủa, vu khống Thiên Chúa nữa, thế mà Người  vẫn xót 
thương, tha thứ, và cứu rỗi chúng ta, bằng chính cái chết chuộc 
tội của Con của Người. Lòng thương xót vô biên ấy là bài học 
chúng ta phải thực hành, là con đường chúng ta phải bước đi, 
và nhất là, là sự khôn ngoan thượng trí Chúa dành cho chúng ta 
để được cứu rỗi. “Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn”….  

Lạy Chúa, xin cho con yêu thương hết mọi người và sẵn 
lòng hy sinh tất cả cho người như Chúa đã yêu. Amen.  
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13/9 THỨ SÁU TUẦN 23 TN  
1Tm1,1-2.12-14; Lc 6, 39-42.T.GioanKimKhẩu, GM. TSHT 

SỐNG CÔNG CHÍNH ĐỂ LÀM GƯƠNG SÁNG  
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” (Lc 6, 39) 

Nối tiếp giáo huấn về lòng thương xót, Chúa Giê-su nói 
“Ðừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán; đừng kết án, để khỏi bị 
kết án. Hãy tha thứ,để được thứ tha và hãy cho đi, sẽ được nhận 
lại”. “Hãy xét mình, đấm ngực mình. Đừng xét người, đấm 
ngực người”. Hãy đổi mới cách sống chân tình, thành thực. 

Người tiếp lời và có ý nhắc nhớ cách riêng những người 
có trách nhiệm phải làm gương sáng cho thành viên của mình. 
Cha mẹ phải làm gương sáng cho con cái. Anh chị phải làm 
gương sáng cho các em. Người lãnh đạo phải làm gương sáng 
cho kẻ bề dưới của mình. Người nói:  “Người mù có thể dẫn 
người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?”. Nếu 
người làm lớn không thương xót, không thứ tha, không cảm 
thông, không tôn trọng… đối với nhau, và đối với người nhỏ 
hơn mình, thì làm sao hướng dẫn chỉ bảo cho kẻ bề dưới được 
điều gì tốt đẹp. Nếu người làm lớn lại còn những gương mù 
như kết án, nói xấu, bỏ vạ, cáo gian, chấp nhất, ganh tỵ, thù 
hiềm… thì lại là mối hiểm họa cho cả một gia đình, dòng tộc, 
xã hội. Ông bà ta xưa cũng nói: “Thượng bất chính, hạ tắc 
loạn”. Đừng theo kiểu xã hội đời: “ông lớn ăn được thì ông nhỏ 
cũng được ăn. Ông lớn phạm được thì ông nhỏ cũng được 
phạm”. Hãy noi gương Chúa Giê-su mà sống công chính để nối 
dài một dòng tộc công chính và để nhiều người, hay đúng hơn 
là tất cả được cứu độ. Hãy mau đấm ngực mình và đổi mới 
cách sống sao cho có lòng xót thương người và công chính 
trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Cần bỏ ngay cách 
sống đạo đức giả của những người lớn, và hãy dạy dỗ người 
thuộc về mình bằng chính cách sống công chính chân thật. 

Lạy Chúa, xin giúp con sống ngay thật như đang đi, 
đang sống, đang làm việc trước mặt Chúa luôn luôn. Amen.  
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14/9 THỨ BẢY TUẦN 23 TN 
1 Tm 1, 15-17, Lc 6, 43-49 

SỐNG LỜI CHÚA ĐỂ TRỔ SINH HOA TRÁI 
“Tại sao các con gọi Thầy "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà không 
thi hành điều Thầy dạy bảo” (Lc 6, 46) 

Lời Chúa phải là sức sống trong mỗi chúng ta, những 
người theo Chúa. Ai không sống bằng sức sống của Lời Chúa, 
thì cuộc đời người ấy không thể sinh hoa kết trái tốt lành. Như 
thế, Lời Chúa không chỉ làm cho cây đời của mỗi chúng ta có 
sức sống, mà còn có sức sinh hoa trái tốt tươi.  

Chúa Giê-su nói: “Tại sao các con gọi Thầy "Lạy Chúa, 
lạy Chúa", mà không thi hành điều Thầy dạy bảo”. Chúa đang 
trách chúng ta: theo Chúa, tin Chúa, miệng lạy Chúa lạy Chúa 
mà lòng thì xa Chúa. Cách giữ đạo hình thức, phong trào, hợp 
thức hóa, nhãn hiệu ấy…là không đúng ý Chúa, không phù hợp 
với danh xưng công giáo hay Ki-tô hữu, và nhất là không sinh 
ích lợi gì cho chính đương sự và cho ai cả, nếu không nói là 
gây nguy hại cho nhiều người. Cũng thì đi lễ, đọc kinh, cũng thì 
sinh hoạt trong giáo xứ, cũng thì ông kia bà nọ…mà không 
sống đúng Lời Chúa dạy, thì sự dối trá ấy như một vết dầu 
loang, như một gương mù dẫn cả cộng đoàn vào chỗ giả hình 
đạo đức. Có những tổ chức ra vẻ hoành tráng lắm, đoàn kết 
lắm, thực ra chỉ là khoe khoang mình hoặc muốn tranh hơn đơn 
vị khác. Xong việc, trước sao sau vậy, không có gì đổi mới, 
không có gì là đoàn kết yêu thương nhau cả, ganh tỵ, bất hòa, 
xô xát, kiện cáo, vu oan…không làm chứng được chút nào về 
tình thương của Thiên Chúa và cuộc sống bình an hạnh phúc 
của cộng đoàn. Thật đáng tiếc, cách sống ấy còn nhan  nhãn ở 
nhiều cộng đoàn. Hãy thực thi Lời Chúa, giúp nhau sống lời 
Chúa, và sống chan hòa tình Chúa tình người, thì mới trổ sinh 
hoa trái bình an, làm chứng cho đạo thánh Chúa được.  

Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa và thực hành Lời 
Chúa dạy trong đời sống thường ngày của con. Amen. 
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14/9 SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính. 
Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17. 

SUY TÔN THÁNH GIÁ, NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ 
“Con Người phải bị treo lên” (Ga 3, 14) 

Nếu không có người từ trên trời xuống thế, thì rõ là, 
chẳng ai biết chuyện trên trời. Và cũng không ai được lên trời, 
ngoài người đã từ trời xuống thế, tức là Con Người. Bởi quê 
hương của Con Người không phải dưới cõi đất này, mà là trên 
cõi vĩnh hằng vinh quang, sáng láng. Con Người là Con Thiên 
Chúa xuống thế làm người. Người mang thân phận con người 
phàm trần để cứu con người phàm trần. Bởi, con người phàm 
trần đã vì tội lỗi mà đánh mất ơn bất tử, và hôm nay, mang tính 
hay chết, và chắc chắn phải chết. Con người không còn vẻ 
nguyên tuyền xinh đẹp thuở sáng thế nữa, mà lâm vào tình 
trạng bi đát đến mức phải trở về tro bụi, tan tác, hư không… 

Chúa Giê-su nhắc đến việc dân đi trên đường về đất hứa, 
bị rắn cắn chết. Thiên Chúa bảo Môise treo một con rắn đồng 
lên, để ai nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống. Và cũng vây, 
hôm nay ai tin vào Con Người từ trời xuống, cũng sẽ không bị 
tiêu diệt. Con rắn đồng ngày xưa treo lên, chính là hình ảnh của 
Chúa Giê-su treo lên Thánh Giá. Vậy, ai tin tưởng ngước nhìn 
lên Người chịu đóng đinh trên Thánh Giá, sẽ được cứu rỗi. Dân 
xưa đã tiến về Đất Hứa. Còn chúng ta, hãy nhận ra mình đang 
là những khách lữ hành trên đường đời đầy rắn, là ma quỷ, tội 
lỗi làm cho chúng ta chết, và chết muôn đời. Hãy biết tin tưởng 
và ngước nhìn lên Chúa Giê-su trên Thánh Giá mà thiết tha kêu 
xin, để được Người cứu thoát khỏi chết muôn đời. Hãy cất cao 
lên khỏi những ràng buộc hưởng thu vật chất, để cùng chịu 
đóng đinh với Chúa. Hãy kết hiệp khổ đau của chúng ta với đau 
khổ của Chúa Giê-su, vì tin Người cứu chuộc, đó chính là cách 
suy tôn Thánh Giá Chúa cách xứng hợp nhất.   

Lạy Chúa xin cho con yêu mến Chúa Giê-su, quý 
chuộng Thánh Giá, và kết hiệp khổ đau với Người. Amen.  
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15/9 LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI 
Dt 5, 7-9; Ga 19, 25-27 

ĐAU KHỔ ĐỂ THÀNH SỰ ƠN CỨU THẾ 
“Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người”. (Ga 19, 15) 

Có người Mẹ nào không tan nát cõi lòng khi nhìn thấy 
con mình bi hành hạ roi đòn, bị vác cây Thập Giá nhục nhã, bị 
té ngã trên đường đi, bị đóng đinh, bị treo lên, và chết. Cái chết 
của Con là lưỡi gươm đâm thấu trái tim Người Mẹ đúng như 
lời ông Simêon đã nói trong ngày Mẹ dâng Con vào đền thánh: 
“Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm 
tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. Nhưng, chính vì “Để tâm tư 
nhiều tâm hồn được biểu lộ”, mà Mẹ đã dằn nỗi đau khổ xuống 
đến tận cùng, dẫu cho nước mắt mẫu tử tràn lan như dòng suối. 
Từ lời xin vâng đón nhận cưu mang Đấng Cứu Thế, đến sự 
vâng phục nhìn con chết trên thập giá, Mẹ Maria đã cùng Con 
vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, như Thánh Phao-lô trình bày: 
“Chúa Ki-tô, dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục 
do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở 
nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng 
phục Người”, bài giáo lý về Tin Mừng lớn lên từ đau khổ.  

Đau khổ đến tột cùng, nhưng nếu Mẹ thét gào lên “Hãy 
trả Con tôi lại cho tôi” thì hẳn sẽ làm cho tâm thần của Con 
mình chao đảo và công trình cứu chuộc không thuận theo 
Thánh Ý Thiên Chúa. Vì thế, nếu cái chết của Chúa Ki-tô trở 
nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng 
phục Người, thì nỗi sầu bi của Mẹ Maria ẩn chứa niềm hy vọng 
vĩnh cửu cho con người. Mẹ vâng phục theo Con vâng phục 
chịu chết. Mẹ vâng phục lời Con để người môn đệ quý yêu đón 
Mẹ về. Mẹ vâng phục để viên thành việc nhập thể thế nào, thì 
giờ đây, Mẹ cũng vâng phục để viên thành ơn cứu thế như vậy. 

Lạy Chúa, chúng con Tạ ơn Chúa Giê-su và Mẹ Maria 
vâng phục ý Chúa, chấp nhận khổ đau, cho chúng con khỏi sự 
chết đời đời, lại được sống vui trong Nước Chúa. Amen.  
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15/9 CHÚA NHẬT 24 TN C 
Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (Lc 15,1-10). 

KHIÊM NHƯỢNG SÁM HỐI, THÀNH TÂM TRỞ VỀ 
“Trên trời vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15, 10) 

Trong mắt người Pharisieu, những người tội lỗi đáng bị 
tuyệt giao, bị trừng phạt thích đáng hơn là được đón tiếp, được 
chữa lành, được thứ tha. Họ lại tự mặc cho mình quyền kết tội 
người khác theo ý họ, trong khi đó, họ là những người kiêu 
căng, giữ luật cách hình thức, sống đạo cách giả dối, qua mắt 
người đời, lừa gạt cả Thiên Chúa thượng trí vô cùng. 

Còn Chúa Giê-su, Người là Thiên Chúa, Người thấu 
hiểu tỏ tường từng điều bí ẩn trong lòng con người. Người có 
quyền kết án, cả quyền trừng phạt, nhưng Người không kết án 
và trừng phạt, lại khao khát người tội lỗi khiêm nhường ăn năn 
sám hối trở về. Và khi họ trở về, Người vui mừng khôn xiết. 

Câu chuyện chủ chiên bỏ 99 con chiên mà đi tìm con 
chiên lạc, tìm được rồi, ông vui mừng vác chiên lên vai cõng 
về; và nhất là câu chuyện người Cha nhân hậu mong chờ, đón 
tiếp, và chiêu đãi đứa con hoang hồi tâm trở về, đã nói lên tất 
cả lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa đối với những người 
tội lỗi, đối với tất cả chúng ta. Không ai trong chúng ta là người 
vô tội. Chúa cũng đang khao khát mong chờ mỗi chúng ta. 

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy xét mình. Có phải chúng 
ta đang sống đạo cách giả hình, đang tự tha tội cho chính mình, 
lại đang kết tội anh chị em mình không? Có phải chúng ta đang 
muốn trừng phạt anh chị em mình cách thích đáng không? Mỗi 
người hãy tự nhủ: “người trước tiên đáng bị trừng phạt thích 
đáng chính là tôi đây, nhưng Chúa không trừng phạt tôi, Chúa 
mong tôi thành tâm sám hối, vì thế, tôi cũng phải tỏ lòng khoan 
dung với hết mọi người”. Ước gì những người làm cha mẹ 
trong gia đình, phải là người trước tiên sám hối, đổi mới. 

Lạy Chúa, xin giúp con xét mình và sám hối luôn luôn, 
để việc kết hiệp với Chúa nên hoàn hảo, thánh thiện. Amen.  
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16/9 THỨ HAI TUẦN 24 TN 
1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10. T.Cornêliô, GH, T. Siprianô, GM TĐ 

LÒNG TIN MẠNH MẼ 
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ 
như vậy” (Lc 7, 9) 

Một Sĩ quan có công với hội đường. Đầy tớ của ông bị 
bệnh. Ông nhờ mấy kỳ lão đến xin Chúa Giê-su chữa bệnh cho 
đầy tớ ông. Khi Chúa chưa đến nhà, thì ông sai người nói: “Tôi 
không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, 
thì đầy tớ tôi được lành mạnh” Và Chúa Giê-su nói: “Cả trong 
dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.  

Lời tâm tình của viên sĩ quan kia đã được phụng vụ Giáo 
Hội trích dùng trong thánh lễ, trước lúc rước lễ: “Lạy Chúa con 
chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một 
lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Lời này không phải là chê 
chối Chúa, nhưng cho thấy một xác tín rằng: có sự bất cân xứng 
quá lớn giữa đấng chí thánh chí thiện với con người bất toàn 
bất hảo, và việc được Chúa đến thăm nhà, được Chúa ngự vào 
lòng là một hồng ân cao trọng. Cũng cho thấy Thánh Thể Chúa 
và Lời Chúa phán dạy có quyền năng cứu sống con người.  

Lời Chúa nhắc nhớ chúng ta: không chỉ năng rước Chúa 
vào lòng mà còn phải lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Cả 
hai đều cần thiết vô cùng cho cuộc sống đạo chúng ta ở đời 
này, và bảo đảm cho chúng ta sự sống đời sau. Hãy có lòng tin 
mạnh mẽ như viên sĩ quan kia. Đừng rước Chúa như một thói 
quen. Cũng đừng rước Chúa mà không vì yêu Chúa. Luôn sống 
trong tình trạng yêu Chúa, ân sủng, sạch tội để rước Chúa vì 
yêu, chứ không vì đánh bóng cho mình hay che giấu tội phạm. 
Hãy tin vững chắc rằng Thánh Thể và Lời Chúa là sức sống của 
chúng ta hôm nay và mai sau. Và chính mỗi chúng ta, phải là 
Thánh Thể cho đời, phải là trang Lời Chúa sống động.  

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, để con cảm 
nếm được sự sống quý giá nơi Thánh Thể và Lời Chúa. Amen. 
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17/9 THỨ BA TUẦN 24 TN 
1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17. 

ĐỨA CON ĐỘC NHẤT, CHẾT VÀ SỐNG LẠI 
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi chỗi dậy” (Lc 7, 14) 

Bà góa thành Naim, chỉ còn mỗi đứa con trai độc nhất 
yêu quý. Thế mà, thanh niên đầy tràn sức sống kia lại lăn ra 
chết tức tưởi. Người ta đang khiêng anh đi chôn giữa bao tiếng 
khóc thương, đau khổ, luyến tiếc, thất vọng của Mẹ góa. Chúa 
Giê-su động lòng thương, bảo bà đừng khóc nữa. Người chạm 
đến quan tài và truyền cho người thanh niên sống lại.  

Chỉ có bàn tay của Thiên Chúa uy quyền mới có thể làm 
cho người đã chết sống lại. Bàn tay của Thiên Chúa thể hiện 
nơi cái khẽ chạm của chính Đức Giê-su, Con Thiên Chúa Thật  
Người thanh niên sống lại là niềm vui lớn lao cho bà góa và cả 
dân thành. Họ ca tụng Thiên Chúa uy quyền và giàu lòng xót 
thương. “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và 
Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”.  

Qua phép lạ, Chúa Giê-su muốn tỏ cho mọi người rằng: 
Thiên Chúa có trái tim biết chạnh lòng xót thương thân phận 
hay chết của con người. Thiên Chúa thấu cảm nỗi đau của con 
người. Và nhất là Thiên Chúa đồng cảnh ngộ với bà góa Naim. 
Bởi, chuyện người thanh niên chết, vẫn là chuyện thường tình 
của kiếp người. Nhưng gia cảnh của người thanh niên ấy như 
một gợi ý cho chúng ta nhớ đến gia cảnh của Thiên Chúa. 
Thiên Chúa không tiếc Người Con Một của mình là Đức Giê-su 
Giê-su Ki-tô. Người cũng sẽ phải chết nhưng Thiên Chúa Cha 
sẽ cho người sống lại, mang lại niềm vui cho cả triều thần thiên 
quốc và niềm vui cho toàn nhân loại.  Nếu chúng ta từng biết 
nỗi đau của người mẹ góa chết đứa con yêu, thì cũng hãy thấu 
cảm nỗi đau của Thiên Chúa, và dâng lời tạ ơn Chúa, vì Chúa 
Cha đã hy sinh Con Một Mình cho chúng ta được sống. 

Lạy Chúa, xin cho con tin vững vào lòng thương xót của 
Chúa, sẽ cho con sống lại vinh hiển với Con Người. Amen.  
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18/9 THỨ TƯ TUẦN 24 TN 
1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35. 

SỐNG THEO CÁCH SỐNG CỦA CHÚA GIÊ-SU 
“Chúng tôi thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi 
hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”. (Lc 7, 32) 

Nhìn thấy Chúa Giê-su bênh vực người tội lỗi, đồng bàn 
với kẻ thu thuế, giao lưu với đám đánh cá nghèo hèn, người Do 
Thái không chấp nhận, không nể phục, lại còn xem thường. 
Nhưng, Chúa Giê-su có đường lối, có cách sống của Thiên 
Chúa: đường lối yêu thương, chia sẻ, thấu cảm, và cứu giúp; 
cách sống khiêm nhượng, nhân lành, khoan dung, gần gũi. Thế 
thì, không hà cớ gì Người phải theo cách sống kiêu căng cao 
ngạo, vô cảm, ganh ghét tỵ hiềm, xoi mói, kết án, vu khống của 
những người Do Thái, đặc biệt là các kinh sư và người 
Pharisieu. Vì kiêu ngạo, họ tự cho rằng đường lối và cách sống 
của họ là chuẩn mực đạo đức và yêu cầu Chúa Giê-su và các 
môn đệ của Người phải đi theo con đường ấy. Bởi vậy, họ mới 
ta thán, trách móc Chúa và những người theo Chúa: “Chúng tôi 
đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát 
những điệu bi ai mà các anh không khóc”. 

Chúa muốn dạy chúng ta phải chỉ tuân theo cách sống 
của Người mà thôi. Chúng ta không bị buộc phải theo cách 
sống của ai khác, nhất là của những người kiêu căng vô thần, 
ích kỷ vô cảm. Thử xét xem, người công giáo Việt Nam hôm 
nay có còn can đảm bước theo và sống như Chúa Giê-su đã 
sống không, hay là đang bị lây nhiễm quá nhiều lối sống của 
phàm trần mà chúng ta gọi là tục hóa. Tục hóa trong việc làm 
ăn buôn bán gian xảo, tục hóa trong giao tiếp thiếu đức bác ái, 
tục hóa trong việc thờ phượng chuộng hình thức đánh mất nội 
dung.. và nhất là, tục hóa trong đời sống hôn nhân gia đình. 
Hãy kịp thời chấn chỉnh, nếu còn muốn rỗi linh hồn.  

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành sống theo Lời Chúa, 
và quyết tâm không để lòng lây nhiễm lối sống thế gian. Amen. 
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19/9 THỨ NĂM TUẦN 24 TN 
1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50. 

THẬT LÒNG YÊU, THẬT LÒNG SÁM HỐI 
“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến 
nhiều” (Lc 7, 47) 

Chúa Giê-su vẫn thường không đồng tình với cách sống 
của những người biệt phái, vì họ sống không thật, họ giả hình. 
Thế nhưng, không vì thế mà Người tuyệt giao. Hôm nay người 
nhận lời mời đến dùng bữa với nhà người biệt phái, cách nào 
đó, Người đã phá cái rào cản tự nhiên trong thâm tâm xét theo 
cách con người. Không đồng tình, nhưng vẫn luôn yêu thương.  

Người phụ nữ mang tiếng là tội lỗi lại xuất hiện ngay 
trong bữa ăn như vị khách không mời mà đến. Chị không nói 
lời gì, hay đúng hơn chị đang nói tất cả nỗi lòng bằng những cử 
chỉ trìu mến: “Chị đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước 
mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức 
thuốc thơm”. Có thể nói chị đã làm những việc mà đáng lý ra 
gia chủ phải làm khi đón khách theo tập tục của người Do Thái. 

Thực khách phản ứng, khó chịu vì không hiểu nỗi lòng 
chị. Chúa Giê-su im lặng đón nhận tâm tình yêu mến của chị. 
Người tha thứ cho chị vì chị đã “thật lòng yêu”, và “thật lòng 
sám hối”. “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu 
mến nhiều”. Lời tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, lại là lời nhắc 
nhớ, kêu gọi người biệt phái và cả chúng ta: Chúa luôn yêu. 

Ai chưa thật lòng yêu mến Chúa, thì cũng khó mà có 
được lòng sám hối chân thành. Nếu Thiên Chúa đã khiêm 
nhường tới thẳm sâu để tỏ bày tình yêu của Người với nhân 
loại, thì trước tiên, con người cũng phải khiêm nhường sâu 
thẳm, mới nhận ra mình tội lỗi, và mới nhận ra mình được yêu 
tới chừng nào. Và bấy giờ, đức khiêm nhường và tình yêu sẽ 
thôi thúc chúng ta sám hối chân thành và được thứ tha trọn vẹn.   

Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường nhận ra tình yêu 
Chúa, và đáp tình Chúa bằng lòng sám hối chân thành. Amen.  
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20/9 THỨ SÁU TUẦN 24 TN 
1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3. 
TRUNG THÀNH THEO CHÚA VÀ DÂNG HIẾN TẤT CẢ 
“Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà 
giúp Người” (Lc 8, 3) 

Đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay là lời giải 
thích về hai người phụ nữ mang tên Madalena mà chúng ta vẫn 
lầm lẫn. Người đàn bà ngoại tình mang tên Madalena, đã được 
Chúa cứu khỏi bị ném đá. Còn Maria Madalena, là người đã 
được Chúa trừ khỏi bảy quỷ ám, và đã đi theo Người trên 
đường rao giảng. Cũng chính bà, là nhân chứng phục sinh trước 
tiên, khi phát hiện ngôi mộ trống.  

Không chỉ Maria Madalena, mà còn các bà: Gioanna vợ 
của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà 
khác; những bà này đã theo Chúa Giê-su trên đường rao giảng 
và lấy của cải mình mà giúp Người. Tất cả những người theo 
Chúa Giê-su và giúp đỡ Người, đều là những người đã nhận 
được ơn lành của Người. Đây cũng là cách đền ơn của người 
thọ ơn đối với người thi ân, dẫu biết là không thể nào cân xứng.  

Ước gì mỗi người, mỗi nhà cũng nhận ra mình đã nhận 
được biết bao ơn lành của Chúa trong suốt cuộc đời chúng ta. 
Ơn lành Chúa ban theo cách khôn ngoan và yêu thương của 
Chúa. Những phép lạ xảy ra trong đời chúng ta, không phải là 
những gì Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng là ân sủng Chúa đã 
giúp chúng ta nhận ra, vâng phục và làm theo thánh ý Chúa. 
Vậy, ơn lành ấy có khi là bình an hạnh phúc, nhưng cũng có lúc 
lại là đau khổ, thập giá thử thách. Khi đã nhận ra tất cả là hồng 
ân, thì chúng ta cũng phải đáp đền bằng cách trung thành theo 
Chúa và sẵn sàng dâng hiến cho Chúa cả sức lực, thời gian, tiền 
của. Và nếu chúng ta đã dâng hiến tất cả cho Chúa, thì hãy 
khiêm nhượng vui mừng và bình an trong Chúa luôn luôn.  

Lạy Chúa, xin cho con làm tất cả các việc với lòng mến 
yêu và ý hướng tạ ơn hồng ân Chúa đã thương cứu con. Amen.  
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21/9 THỨ BẢY TUẦN 24 TN 
1 Tm 6, 13-16; Lc 8, 4-15 

HAT RƠI TRONG ĐẤT TỐT 
“Hạt rơi trong đất tốt…. sinh hoa kết trái” (Lc 8, 15) 

Lời Chúa như hạt giống. Hạt rơi bên vệ đường. Hạt rơi 
vào đá sỏi. Hạt rơi vào bụi gai. Chỉ có hạt rơi trên mảnh đất 
màu, mới sinh hoa kết trái. Chỉ có tâm hồn khiêm nhường, chân 
thật, đơn sơ, Lời Chúa mới nẩy lộc, đâm chồi, vươn. Hãy là 
mảnh đất tâm hồn khao khát Lời Chúa ban ơn cứu rỗi 

Đã hai ngàn năm rồi, Lời Chúa được loan truyền đi khắp 
nơi trong thiên hạ. Thế mà, với biết bao người hãy còn xem là 
xa lạ, hãy còn xem là khó nghe khó nuốt khó chấp nhận, hãy 
còn xem là chuyện dạy đời kém thực tế so với cái ham muốn 
của con người. Tại sao vậy? Lòng người mê muội mụ mị chẳng 
biết đâu là thực, đâu là giả, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. 
Lòng người cao ngạo kiêu căng, tưởng mình có thể làm được 
tất cả không cần đến Thiên Chúa. Lòng người lo lắng hơn thua 
rối rắm chuyện lo cái sống chóng vánh tạm thời ở đời này thôi, 
mà không bận tâm đến đời sống vĩnh cửu.  

Quả thực, đừng nhìn đâu xa, hãy nhìn vào chính cõi lòng 
chúng ta, những con người mang danh là Ki-tô hữu. Lời Chúa 
có thấm vào lòng ta, có nẩy mầm, sinh chồi ra chưa hay chẳng 
ăn nhập gì với đời sống mình? Có người chẳng muốn đọc một 
trang Lời Chúa, dẫu cho sách Lời Chúa có biếu tận tay. Có 
người đi lễ cho có đi, chẳng muốn nghe cha giảng Lời Chúa. 
Có người thuộc Lời Chúa mà chẳng thi hành. Có người nói lời 
Chúa rất hay mà thực hành thì ngược lại. Không thiếu vệ 
đường, đá sỏi, bụi gai. Mỗi người hãy tự lấy làm tiếc và tự 
trách mình. Hãy mau sám hối cái tội vô cảm, vô tâm với Lời 
Chúa. Và hãy xin ơn khiêm nhượng, chân thật, đơn sơ để lắng 
nghe và thực hành Lời Chúa, mới mong bình an, hạnh phúc. 

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa hơn mọi thực tại 
phù vân, và đón lấy Lời Chúa làm lẽ sống cho đời con. Amen.  
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21/9 T. MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG 
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13. 

ƠN GỌI KỲ LẠ, NHƯNG LÀ KỲ DIỆU 
“Hãy theo Ta". Và ông ấy đứng dậy đi theo Người” (Mt 9, 9) 

Thánh Matthêu là người thu thuế. Trong mắt người biệt 
phái, thì người thu thuế là phường tội lỗi, gian ác. Còn với 
Chúa Giê-su, người thu thuế có tên Matthêu kia có tội với 
Chúa, với dân như thế nào thì chỉ có Chúa mới biết được và 
biết rõ. Việc Chúa gọi Matthêu là kỳ lạ. Bởi gần như Mattheu 
không được chuẩn bị trước điều gì, cũng không có dấu hiệu gì 
cho thấy ông có lòng khát khao theo Chúa, ông lại đang có 
nghề nghiệp ổn định, chỗ đứng có thu nhập… Vậy mà, Chúa 
Giê-su chủ động gọi ông, và ông cũng đã đáp lại lời gọi cách 
tức khắc. Cả hai việc gọi và đáp đều thật kỳ lạ. 

Trong bữa cơm ở nhà Mattheu, điều kỳ lạ ấy thành điều 
kỳ diệu khi Chúa Giê-su nói: “Ta không đến để kêu gọi người 
công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. Như thế là, Chúa 
Giê-su bao giờ cũng đi bước trước đến với con người, và Người 
gọi chọn theo tiêu chuẩn khôn ngoan của Người. Cái tầm 
thường nhỏ bé hay tội lỗi xấu xa dưới mắt con người kia, lại là 
cái Chúa dùng để tỏ vinh quang của Thiên Chúa, để cho mọi 
người nhận biết Lời Ngài quyền năng. 

Chúa Giê-su cũng đã đi bước trước đến với chúng ta, và 
chúng ta được gọi, được chọn vì ý định yêu thương của Người, 
hoàn toàn không vì thành ý hay công trạng gì của chúng ta,. 
Hãy cùng thánh Matthêu vui mừng tạ ơn Chúa. Và cách tạ ơn 
xứng hợp nhất chính là hãy làm môn đệ trung tín của Người. 
Hãy viết lại từng trang Lời Chúa ngay trong từng phút sống của 
mình, trong từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười, từng ánh 
mắt. Cả cuộc đời chúng ta phải là cuốn Tin Mừng Chúa Giê-su 
đi bước trước đến với mọi người, mọi nơi. 

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã gọi 
con làm tông đồ. Xin giúp con chu toàn sứ vụ. Amen.  
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22/9 CHÚA NHẬT 25 TN C 
Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hoặc Lc 16,10-13). 

MỘT TRONG NHỮNG NGẪU TƯỢNG ĐÁNG SỢ 
“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền 
của được” (Lc 16, 13) 

Bạc tiền, của cải, là những vật chất gắn liền với đời sống 
con người đến nỗi có nhiều người tôn thờ nó như là cứu cánh 
cuộc đời mình. Ba ngẫu tượng đáng sợ là Danh, Lợi, Dục. Gọi 
là đáng sợ vì nó mang lại hạnh phúc tưởng thực, mà là ảo. 
Trong ba, thì tiền bạc có sức hút mạnh nhất, không trừ ai, 
không kể thành phần nào, học thức hay vô học, già hay trẻ, xấu 
hay đẹp, tăng hay tục… Nó có sức hút mãnh liệt, nhưng là sức 
hút về cõi chết đời đời, chứ không dẫn đến sự sống vĩnh cửu. 
Ai nghĩ bạc tiền mang lại hạnh phúc và cắm cúi chạy theo nó, 
người ấy sẽ phải chuốc lấy bất hạnh. Ở đời, ai chẳng dính bén, 
chẳng tham lam bạc tiền, thì có cơ hội tìm đến địa chỉ siêu thoát 
và cuộc sống có  niềm vui kỳ diệu.  

Còn các Ki-tô hữu, đã nhận lãnh hồng ân quý giá là 
được biết, được tin, được tôn thờ Thiên Chúa, trong Chúa Giê-
su, Đấng Tác Thành và cũng là Đấng Cứu Độ chúng ta khỏi 
chết muôn đời. Và vì yêu thương chúng ta, Chúa Giê-su muốn 
chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, đừng vừa 
làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Hãy nhớ, tiền bạc là 
một tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Đừng vì tham 
lam tiền bạc mà tôn thờ nó, để cho nó sai khiến mình. Phải biết 
dùng tiền bạc mà mua sắm lấy Nước Trời.  

Hãy tạ ơn Chúa đã ban thời gian, sức khỏe, tiền bạc, khả 
năng…Nhưng phải biết dùng những ân huệ ấy mà phụng sự 
Chúa trong mọi người. Ai vì hạnh phúc của người mà cho đi 
cách hào phóng, ấy là người biết tôn thờ Thiên Chúa và thi 
hành ý Chúa muốn. Đừng tôn thờ ngẫu tượng tiền bạc nữa. 

Lạy Chúa, xin tình yêu Chúa kéo con ra khỏi vòng cuốn 
của danh lợi dục, cho con hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen.  
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23/9 THỨ HAI TUẦN 25 TN 
Er 1,1-6; Lc 8,16-18. Thánh Piô Năm dấu, Lm 

ÁNH SÁNG GIỮA TRẦN GIAN 
“Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng” 
(Lc 8, 16) 

Việc của Chúa làm, khó mà hiểu ngay tức khắc, nhưng 
cần có thời gian suy gẫm, mới dần dần hiểu được phần nào. 
Đơn cử chuyện di tản năm 1975. Lúc bấy giờ, bao nhiêu xót xa 
đau khổ vì nhiều người phải bỏ xứ mà đi, một số giáo xứ mất 
tên vì không còn người ở lại. Nơi định cư mới không còn là 
một giáo xứ toàn tòng thuở nào, mà là sự chung đụng, nhập 
nhằng của nhiều địa phương, lắm tập tục, đa tôn giáo. Và bấy 
giờ, người tín hữu giữ đạo trong lô cốt năm nào kia phải bắt 
đầu một cách sống mới: ánh sáng giữa trần gian, hay là cách 
sống chứng nhân của Đức Ki-tô giữa con cái loài người. 

Tạ ơn Chúa vì chúng ta đã có thời gian đào tạo việc sống 
đạo giữa những giáo xứ toàn tòng, và cũng đã có thời gian được 
sai đi ra giữa thế gian mà thực tập. Có người được sai thực tập 
ở trong nước, nhưng cũng đã có bao người được sai đến tận bên 
kia thái bình dương, các nước Âu, Mỹ.  

Các con là ánh sáng giữa trần gian. Không ai thắp đèn 
rồi để dưới đáy thùng. Chúa đã thắp lên ngọn đèn niềm tin cho 
dân tộc Việt Nam này đã hơn 400 năm, và Người không muốn 
để ngọn đèn ấy dưới đáy thùng. Người đã bưng ngọn đèn ấy để 
khắp nơi: trước ngọn gió văn minh hiện đại bên trời Âu, Mỹ, 
trước ngọn cuồng phong vô thần, duy vật ở quê nhà. Người ước 
mong, giúp đỡ, để ngọn đèn ấy không thể tắt, nhưng lại chiếu 
sáng. Gió càng dữ, ngọn nến càng cháy càng tiêu tan hao 
mòn… Hãy tự xét lại đời sống công giáo của mình đã là ngọn 
đèn chiếu sáng đức tin giữa bao anh em chưa nhận biết Chúa 
chưa? Sống thế nào cho người ta nhận ra tình yêu Chúa? 

Lạy Chúa, xin cho con sống công chính giữa những bất 
chính, sống yêu thương, sẻ chia giữa những vô cảm. Amen.  
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24/9 THỨ BA TUẦN 25 TN 
Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21. 

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA 
 “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và 
đem ra thực hành” (Lc 8, 21) 

Mẹ Maria và họ hàng của Chúa Giê-su lo lắng cho 
Người vì Người nhiệt tâm nhiệt tình lo chuyện Nước Thiên 
Chúa mà quên giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi. Vẫn là chuyện 
thường tình của người Mẹ thương con. Thế nhưng Chúa Giê-su 
nói với mọi người: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời 
Thiên Chúa và đem ra thực hành” 

Khi nói như thế, Người không có ý vô tình, vô tâm với 
người nhà của mình là Mẹ và anh em họ hàng của Người, 
nhưng Người muốn nhắc đến một mối tương quan gia đình 
quan trọng hơn, đó là: gia đình của Thiên Chúa. Mối tương 
quan này sinh ra mối tương quan ruột thịt thế gian giữa Đức 
Maria và Chúa Giê-su. Từ khi ý định của Thiên Chúa được Đức 
Maria đón nhận, lắng nghe, thực hiện, thì Gia Đình Thiên Chúa 
có thêm một thành viên mới là Đức Maria.  
 Quả thực, Đức Maria là con người trần gian đầu tiên 
được chính Chúa Giê-su xác nhận thuộc gia đình của Thiên 
Chúa trong mối tương quan thần linh. Hóa ra, câu nói có vẻ vô 
tình với Mẹ mình, lại là câu nói ca tụng Mẹ, câu nói tán dương 
Mẹ và cũng là câu nói mời gọi mọi người hãy noi gương của 
Mẹ mà  “lắng nghe và thực hiện Lời Chúa” để được là thành 
viên của gia đình Thiên Chúa, là anh em họ hàng với Chúa Giê-
su, hay nói cách khác: được cư ngụ trong Nước Thiên Chúa.  
 Lời Tỏ Tình của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su đã rõ. Việc 
còn lại là chúng ta có đón nhận, lắng nghe và thực hiện hay 
không. Đừng để uổng phí hồng ân Lời Tỏ Tình đã đến tận nhà 
trần gian, mà người trần gian không thiết tha đón nhận. 
 Lạy Chúa, xin cho con hân hoan lắng nghe Lời Chúa và 
thực hiện Lời Chúa dạy trong suốt cuộc đời con. Amen. 
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25/9 THỨ TƯ TUẦN 25 TN 
Er 9,5-9; Lc 9,1-6. 

TIN YÊU, HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG 
“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa 
lành bệnh nhân” (Lc 9, 2) 

Trước khi 12 tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa 
Giê-su đã làm mấy việc này: gọi các ông lại, ban sức mạnh 
quyền năng và chữa lành, sai đi với lời dặn dò không phải 
mang thêm gì nữa. Như thế là Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho các 
tông đồ của Người thật chu đáo. Với sức mạnh và quyền năng 
của Chúa ban cho đã là đủ cho cuộc ra đi loan báo Tin Mừng. 
Sức mạnh ấy phát xuất từ niềm tin, và quyền năng ấy bắt nguồn 
từ tình yêu của Thiên Chúa. Với đức tin vào Thiên Chúa, thì 
không gì là không thể. Với tình yêu của Thiên Chúa, thì không 
bệnh hoạn thương tích tật nguyền nào bất trị. Tin và Yêu là 
hành trang quý giá mà Chúa ban cho những người được Chúa 
sai đi. Đừng mơ màng đặt niềm tin vào những thứ vật chất, 
phương tiện, nhưng hãy xây đắp niềm tin yêu. Tin vào Chúa, 
Yêu Chúa, Yêu người là đã đủ để chúng ta thực thi sứ vụ.  

Thất bại của chúng ta trong sứ vụ loan báo Tin Mừng là 
bởi: Tin vào sức mình hơn vào sức Chúa, Yêu mình nhiều hơn 
yêu Chúa, yêu Người. Quả thực, ai tin ai cậy vào sức mình, 
không những chẳng đem lại lợi ích gì cho Chúa, chẳng truyền 
giáo được cho ai, mà còn làm ô uế danh thánh Chúa, và còn 
chuốc họa vào thân. Kinh nghiệm cho thấy những người làm 
công tác truyền giáo mà quá nặng với đồng tiền, với cái tôi 
danh vọng tên tuổi, đều trở nên vô cảm, phản tác dụng truyền 
giáo. Họ gieo vào lòng đời sự nghi hoặc: “Đạo là như thế 
sao?”. Hãy tách mình ra khỏi những thứ xoàng thường ấy. Hãy 
tin vào Chúa và mặc lấy lòng xót thương của Chúa mà loan báo 
Tin Mừng. Tin và Yêu là hành trang lên đường của chúng ta.  

Lạy Chúa, xin cho con tin vững vào Chúa, yêu Chúa, 
yêu người, để làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời. Amen.  
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26/9 THỨ NĂM TUẦN 25 TN 
Kg 1,1-8; Lc 9,7-9. T. Comas và Đamianô TĐ 

KIÊN TRÌ GIỮ VỮNG THÀNH Ý 
 “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm 
nghe đồn làm những điều như thế” (Lc 9, 9) 

Ông Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu, vì lên tiếng đề nghị 
Vua Herode chấm dứt chuyện ngoại tình bất chính với vợ của 
anh Vua. Vua Herode đã phạm liền hai tội tày trời,. Cái đầu của 
Gioan đặt trên đĩa dâng cho người đàn bà tòng phạm vẫn ám 
ảnh ông như một lời réo gọi. Bởi vậy, khi nghe biết Chúa Giê-
su đã làm nhiều việc lạ lùng và có người cho rằng đó là Gioan 
đã chết nay sống lại, thì vua lấy làm phân vân, áy náy. Ông 
Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi mà! Kết đoạn Tin Mừng, thánh 
Luca cho biết Vua Herode có ý muốn gặp Chúa Giê-su.  

Có thể hiểu việc muốn gặp Chúa Giê-su là một thành ý 
nơi Herode. Cũng như ông đã có thành ý muốn tha cho Gioan 
lúc trước. Nhưng điều quan trọng là giữ được thành ý đó bao 
lâu. Có đủ can đảm giữ vững thành ý ấy trước những sức quyến 
rủ của danh lợi dục hay không mới là điều đáng nói. 

Cả chúng ta nữa, đã biết bao lần có thành ý gặp Chúa, 
trở về với Chúa, đổi mới, nhưng rồi liệu có đủ sức can đảm mà 
chấm dứt bao chuyện bất chính không? Chỉ khi nào thật lòng 
yêu Chúa nhiều hơn chuyện danh lợi dục, mới có thể đánh đổi 
mọi sự trần gian này mà chọn Chúa. Chỉ khi nào yêu sự sống 
đời sau nhiều hơn, mới dám đánh đổi những hạnh phúc ảo ở đời 
này mà để nghĩ đến và lo cho cùng đích đời mình. Đừng để tội 
này chồng chất lên tội kia, thành một núi tội to tướng. Đừng đi 
xa hơn nữa làm cho con đường về thêm dài ra, thêm khó khăn, 
rồi chán nản tuyệt vọng. Hãy tranh thủ đón nhận chút thành ý 
lóe sáng lên, gìn giữ thành ý ấy, kiên trì, và can đảm thực hiện 
thành ý ấy, như đáp lại lời réo gọi từ nguồn chân thiện mỹ.  

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra tiếng gọi hồi tâm, sám 
hối và giúp con can đảm tìm về bên tình yêu Chúa. Amen.  
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27/9 THỨ SÁU TUẦN 25 TN 
Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22. T. Vincent de Paul, Lm. 

CÁC CON BẢO THẦY LÀ AI 
“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu 
nhiều đau khổ” (Lc 9, 20, 22) 
 Thiên hạ chỉ loáng thoáng biết về Chúa Giê-su, nên xem 
người là Gioan, Elia, hay một tiên tri xưa sống lại. Còn Phê-rô, 
thì bảo: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su cho 
biết thêm: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, 
các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ 
ba sẽ sống lại”.  
 Chúa Giê-su cũng đang hỏi mỗi chúng ta “Con bảo Thầy 
là ai”. Ước gì mỗi chúng ta đều có thể xác tín vững chắc rằng: 
Người là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, đến chịu chết và sống 
lại, để cứu rỗi con người. Với xác tín ấy thì người theo Chúa 
Giê-su Ki-tô, các Ki-tô hữu,  cũng phải gắn liền với đau khổ, 
với sự chết và phục sinh với Người, thì mới xứng với tên gọi. 
Có người nói vui vui rằng: “Giê-su mà không có thập giá, là 
Giê-su giả. Thập giá mà không có Giê-su là thập giá dỏm. Yêu 
Chúa Giê-su mà không yêu thập giá là Ki-tô hữu giấy. Vác thập 
giá mà không vác với Chúa Giê-su là Ki-tô hữu dại”. Xét cho 
cùng thì câu nói vui ấy lại mang một ý nghĩa thật chuẩn xác. 
Quả thực, ai dám nói tôi theo Chúa Ki-tô để tìm sự giàu có, 
khoan khoái, danh vọng, lợi lộc ở đời này thì đúng là người ảo 
tưởng, khác gì một Ki-tô hữu giấy, Ki-tô hữu kiểng. Ai không 
từ bỏ mọi sự thế gian, không chấp nhận vác thập giá với Người 
mà đòi bước theo Người thì không xứng với Người. Vậy, tôn 
thờ, yêu mến Chúa Giê-su là tôn thờ, yêu mến Thập giá, sự chết 
và sống lại của Người. Hãy nhận ra đau khổ là hồng ân Chúa. 
Hãy kết hiệp sự đau khổ của mình với sự đau khổ của Người, 
trở nên của lễ dâng lên đẹp lòng Chúa Cha, để được cứu rỗi.  
 Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu mến Chúa và cùng 
Chúa chấp nhận đau khổ, sự chết vì yêu con người. Amen.  
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28/9 THỨ BẢY TUẦN 25 TN 
Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45. 

CÁI VÔ LÝ CỦA THIÊN CHÚA 
“Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”(Lc 9, 44b) 

Chúa Giê-su báo cho các môn đệ biết Người sẽ phải bị 
nộp vào trong tay người trần gian và bị giết chết, nhưng các 
ông không hiểu Người muốn nói gì. Chuyện này quá lạ so với 
bao kỳ vọng của các ông. Chuyện này có thể làm các ông thất 
vọng, bởi các ông đang mơ màng một chỗ đứng trong triều đại 
trần thế của Người. Biết tâm tư của các ông, Chúa Giê-su 
không ngại tỏ cho các ông biết dần dần sự thực về mình, để 
hướng các ông nên tìm kiếm một chỗ vinh dự trong triều đại 
Nước Thiên Chúa, đừng tìm một chỗ vinh dự ở trần gian. 

Chúa muốn cho các môn đệ Người biết rằng: Một Thiên 
Chúa uy quyền lại chấp nhận để bị nộp trong tay người đời, thì 
thật là vô lý. Thế nhưng, cái vô lý ấy lại là cái có lý của tình 
yêu Thiên Chúa. Có lý ở chỗ có chấp nhận bị nộp bị giết chết 
trong tay người đời, mới minh chứng được Thiên Chúa khiêm 
nhường tuyệt đối, khoan dung tha thứ tuyệt đối, và tình yêu 
hiến mình đền mạng cách tuyệt đối. Quyền năng của Ngài dùng 
để chiến thắng sự chết, chứ không phải dùng để chạy trốn sự 
chết. Nếu đã không chết đi, thì không có sự sống lại.  

Bài học quý giá cho chúng ta: chỉ có tha thứ mới chiến 
thắng được hận thù, chỉ có khiêm nhường mới chiến thắng 
được kiêu ngạo, chỉ có chết đi và sống lại mới có thể chiến 
thắng sự chết ngàn đời. Ai làm cho ta xấu hổ, nhục nhã, họ sẽ 
cảm thấy xấu hổ nhục nhã, khi ta bằng lòng chấp nhận cách từ 
bi khoan dung. Người đóng đinh Chúa Giê-su sẽ phải ân hận 
đau khổ vì vô tình mình đã giúp cho Người có cuộc chiến thắng 
sự chết một cách vinh hiển. Cũng vậy, tưởng ai đó cố tình làm 
ta bại trận, nhưng không, họ đang giúp chúng ta chiến thắng.    

Lạy Chúa, xin cho chúng con cùng bị nộp, và chết với 
Chúa Giê-su, để được sống lại vinh hiển với Người. Amen.  
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29/9 CHÚA NHẬT 26 TN C  
Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.   

HÃY BIẾT XÓT THƯƠNG NGƯỜI  
“Ngươi được sự lành, còn Ladarô khốn khổ” (Lc 16, 25) 

Hai bức tranh tương phản ở đời này: một phú hộ giàu có 
ăn sung mặc sướng, xa hoa thừa mứa, và một Lagiaro nghèo 
khổ đói rách đứng trước cửa nhà phú hộ. Lại cũng có hai bức 
tranh tương phản ở đời sau: Một Lagiaro nghèo khổ năm xưa, 
giờ bình an êm ấm trong lòng Thiên Chúa, còn phú hộ xa hoa 
thừa mứa, thì nóng bức đớn đau trong chảo lửa nghìn thu. Lời 
Chúa đang nói với chúng ta chỉ một điều duy nhất: hãy biết xót 
thương người ở đời này, để được Chúa xót thương ở đời sau.  

Bài Tin Mừng hôm nay có tương quan với Lời Chúa về 
ngày chung thẩm: Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Hình ảnh 
của người phú hộ kia khẩn cấp gửi đến cho con người thời nay 
một bản xét mình quý giá. Vẫn còn bên đời những phận người 
đói rách, chiếu đất màn trời, bệnh hoạn tật nguyền khốn khổ 
không ngơi mà chẳng ai màng tới. Trong khi đó, có những con 
đường tràn ngập những thú vui xa xỉ, hoang phí, thâu đêm suốt 
sáng như đốt cả tiền bạc, đốt cả đời mình. Bức tranh tương 
phản ấy giữa những thành phố xa hoa nhà ai nấy biết đã đành, 
lại còn ngay giữa những vùng thôn quê, giữa những xứ đạo mà 
ai cũng quen biết từ làng trên xóm dưới. Tại sao vậy? Có phải 
lòng người quá ích kỷ hóa ra vô cảm? Không giúp đỡ sẻ chia 
còn buông con mắt khinh khi, buông mấy lời mắng nhiếc, đáng 
kiếp cho cái số con rận của chúng mày? Có phải là quá kiêu 
căng ngạo mạn không?  Rồi sẽ ra sao ngày mai? Lời Chúa đang  
cảnh tỉnh những con người vô cảm. Mau hãy biết xót thương 
người, biết sẻ chia cơm áo cho người, biết thương yêu ấp ủ 
những mảnh đời bi đát. Chúa sẽ không quên ly nước bát cơm 
mà chúng ta đã trao cho người anh em vì lòng yêu mến Chúa. 

Lạy Chúa xin cho con biết xót thương những người khốn 
khổ, biết chia sẻ cuộc sống cho họ, vì yêu mến Chúa. Amen.  
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29/9 LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, 
RAPHAEL, GABRIEL Ðn 7, 9-10. 13-14 . Ga 1, 47-51 

CÙNG CÁC THIÊN THẦN THỜ PHƯỢNG CHÚA 
“Thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”(Ga 1, 51) 

Nathanael như một nhà hiền triết. Ông vẫn thường ngồi 
dưới gốc cây vả mà nghiền ngẫm suy tư vì khát khao chân lý. 
Ông đã được gặp Chúa Giê-su và trở thành tông đồ của Chúa 
với tên mới là Bathôlômêô. Trong câu chuyện với ông, Chúa 
Giê-su tỏ cho ông biết những điều mới mẻ, mà dòng suy tư của 
ông không bao giờ chạm tới. “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và 
các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. 

Thiên thần là loài thọ tạo thiêng liêng được Thiên Chúa 
dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa, và để giúp đỡ con người 
thờ phượng Thiên Chúa. Theo giáo lý công giáo, có chín phẩm 
Thiên Thần, và đứng đầu là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, với 
nghĩa “Ai bằng Thiên Chúa” và với nhiệm vụ bảo vệ Đức Tin 
của Giáo Hội. Kế đến là Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael với 
nghĩa “Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa’, và với nhiệm vụ giúp 
ban phát lòng xót thương, cứu chữa, của Chúa cho con người. 
Và thứ ba là Sứ Thần Gabriel với ý nghĩa “Người của Thiên 
Chúa” và với nhiệm vụ loan tin về Thiên Chúa cho con người. 

Việc tôn kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michel, 
Gabriel và Raphael đã được Công đồng Latran năm 745 chấp 
thuận, dưới sự chủ tọa của Đức giáo hoàng Zacharie. Lễ các 
tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel và Raphael nhắc chúng ta 
rằng phụng vụ trần thế của chúng ta liên kết với phụng vụ của 
các thiên thần cử hành trên trời : “Cùng với muôn vàn thần 
thánh thờ phụng Chúa trên trời qua Đức Kitô Chúa chúng con, 
chúng con ca ngợi Chúa dưới trần gian này..” (kinh tiền tụng).  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn kính và kêu cầu 
các Tổng Lãnh Thiên Thần giúp chúng con giữ vững đức tin, 
kiên trì trông cậy Chúa chữa lành, và sống Tin Mừng của Chúa 
để luôn yêu mến Chúa và yêu mến mọi người. Amen.  
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30/9 THỨ HAI TUẦN 26 TN 
Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.  Thánh Giêrônimô, Lm, TSHT 

NGƯỜI CAO TRỌNG TRONG NƯỚC CHÚA 
“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao 

trọng nhất” (Lc 9, 8) 
Các môn đệ là những người được Chúa Giê-su kêu gọi, 

đi theo Người, gần gũi Người, được dạy bảo huấn luyện. Thế 
nhưng, không phải một ngày một bữa mà họ nên trọn lành trọn 
hảo. Cái xu hướng thế gian danh lợi dục nó vẫn tàng ẩn trong 
mỗi chúng ta, và chỉ cần một chút sơ hở, nó sẽ thức dậy dẫn 
chúng ta về lại lối xưa của tổ tông mình: lối kiêu căng. Bởi vậy 
mới có chuyện các môn đệ bàn tán với nhau, mình đã theo 
Thầy, rồi đây, ai sẽ được làm lớn, ai sẽ nên cao trọng.  

Biết ý phàm tục đang quấy nhiễu các ông, Chúa Giê-su 
đem một bé thơ đến, và dạy các ông bài học: khiêm nhượng. 
“Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận 
Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai 
Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người 
cao trọng nhất”.  

Chúa Giê-su đã hóa nên như trẻ nhỏ, hay nói đúng hơn, 
hóa nên một con người nhỏ bé hèn hạ nhất trong thiên hạ. 
Người chính là mạc khải về Đức Khiêm Nhường của Thiên 
Chúa, đức khiêm nhượng dẫn đến tình yêu cứu độ. Như vậy, 
đón nhận Chúa Giê-su, là đón nhận Thiên Chúa khiêm nhường, 
xót thương và cứu độ. Bởi thế, ai đã bước theo Chúa Giê-su, thì 
cũng phải mặc lấy lòng khiêm nhượng của Người. Mặc lấy 
lòng khiêm nhượng của Người, cũng chính là mặc lấy lòng 
khiêm nhượng của Thiên Chúa. Và chỉ có khiêm nhượng mới 
khởi đầu được tình yêu, mới thực hiện được tình yêu, hy sinh, 
dâng hiến cho người mình yêu, mới cộng tác với ơn cứu độ. Ai 
làm được điều ấy, mới là người cao trọng trong Nước Chúa.   

Lạy Chúa, xin cho con nên giống Chúa Giê-su về lòng 
khiêm nhượng, xót thương và hy sinh dâng hiến. Amen.  
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MỘT CHÚA MÀ THÔI 
(CN 25 TN C) 

 
 
 

đừng để tờ tiền trên mắt em 
che chắn hướng nhìn lên thượng giới 

mà đọa đày mình nơi vực tối 
thoáng chốc tàn hoang, bụi nát tan 

 
đừng giữ tờ tiền trong trí em 

chật chội một buồng tơ tưởng mãi 
réo gọi đôi chân đời hớt hãi 

chạy vội thân hoa xuống ngục sầu 
 

đừng cất tờ tiền trong tủ sâu 
cho mối mọt kia thành triệu phú 

ích kỷ ngày kia về khuất núi 
kiêu ngạo ban ơn chết trọn đời 

 
đừng ném tờ tiền phung phí chơi 

ngạo nghễ con người, ngạo nghễ thánh 
giàu có hay là đương bất hạnh 
rồi sẽ biết ngay, chẳng đợi chờ 

 
hãy nhớ hồn em chính điện thờ 

một Chúa quyền uy thương tạo tác 
không có Chúa nào là Chúa khác 

một Chúa mà thôi đáng phụng thờ… 
 

gã tuần phiên, 14-9-2016 
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TRÊN ĐỜI AI ĐẸP BẰNG EM 
(CN 25 TN C) 

 
trên đời ai đẹp bằng em 

lòng thanh, trí sạch lại thêm tâm lành 
tâm lành, trí sạch, lòng thanh 

gần tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền 
 

trên đời ai đẹp bằng em 
hy sinh, dâng hiến lại thêm chân tình 

chân thành dâng hiến hy sinh 
cầm tiền mà chẳng lung linh màu tiền 

 
tâm em như thể tâm tiên 

thương người đói khổ, tay liền cứu nguy 
đồng tiền sẵn để cho đi 

chẳng cần tính toán lợi gì, hại chăng 
 

trí em sáng ánh thường hằng 
ngộ ra vẻ đẹp phù vân bạc tiền 

mùa đời cần phúc bình yên 
không vương vấn, chẳng đảo điên con người 

 
lòng em thanh thoát vui tươi 

trong niềm tín thác lòng trời xót thương 
dùng tiền của để đi đường 

sao cho trọn cuộc hành hương về trời… 
 

trên đời ai đẹp bằng em 
lòng thanh, trí sạch lại thêm tâm lành 

tâm lành, trí sạch, lòng thanh 
gần tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền 

 
 

gã tuần phiên, 16-6-2016 
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