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09/10/22                 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – C  
                                            Lc 17,11-19 

 

ĐỪNG TƯỞNG MÌNH XỨNG ĐÁNG 

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế 

thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên 

Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18) 

 

Suy niệm: Mười người phong hủi kêu xin lòng thương xót, và cả mười 

được Chúa Giê-su đoái thương chữa lành. Mười người ấy gồm cả người 

Ít-ra-en lẫn người Sa-ma-ri vốn bị coi là „dân ngoại‟. Điều đáng ngạc 

nhiên là chỉ có một người, mà lại là người Sa-ma-ri, quay lại tạ ơn và 

tôn vinh Chúa vì được chữa lành. Quả thật, tình yêu và lòng thương xót 

của Thiên Chúa không phụ thuộc chúng ta là ai, hoặc thái độ của chúng 

ta thế nào cũng không phải vì chúng ta có xứng đáng hay không. Ngài 

ban ơn chữa lành cho 10 người phong cùi dù họ chưa nhận biết và ngay 

cả khi họ đáp lại bằng sự vô ơn. Việc tạ ơn Chúa không thêm gì cho 

Ngài nhưng lại là dịp cho chúng ta được nên công chính. 

 

Mời Bạn: Lòng biết ơn chỉ thực sự xảy đến với những ai ý thức mình 

không xứng đáng mà vẫn được yêu. Và ơn công chính chỉ hữu hiệu với 

ai ý thức mình không xứng đáng như vậy: người thu thuế lên Đền thờ 

cầu nguyện (Lc 18, 9-14); viên sĩ quan ngoại giáo từng thưa với Chúa 

Giê-su: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi” (Lc 7,6); và đặc biệt 

với Đức Ma-ri-a: “Phận nữ tỳ hèn mọn, được Chúa thương nhìn tới…” 

(Lc 1,48). 

 

Sống Lời Chúa: Học thái độ biết ơn của người Sa-ma-ri để áp dụng 

sau mỗi lần lãnh nhận Bí tích Giao hòa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu chúng con, cho dù chúng 

con bất xứng, yếu hèn, lầm lỗi, và thậm chí là vô ơn… xin đừng xét theo 

công trạng chúng con, nhưng theo lượng từ bi Chúa mà cứu chữa 

chúng con. Amen. 
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10/10/22                       THỨ HAI TUẦN 28 TN 
                                            Lc 11,29-32 

 

DẤU LẠ VÀ NIỀM TIN 

“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 

11,30) 

 

Suy niệm: Xem ra Chúa Giê-su “dị ứng” với việc người Pha-ri-sêu đòi 

dấu lạ. Tại sao Ngài lại “dị ứng” với họ, đang khi các thánh cũng 

thường xin dấu lạ để vững tâm rằng việc các ngài làm phù hợp với ý 

Chúa? Trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng hay xin Chúa cho một dấu 

chỉ đó sao? Thật ra, Chúa rất tốt lành, thường chiều ý ta: “Chúa chẳng 

nỡ từ khước ơn lành, với những ai sống đời trọn hảo” (Tv 84). Sở dĩ 

Chúa từ chối vì các người Biệt Phái đòi Ngài làm dấu lạ không phải để 

tin mà là muốn thử thách Chúa (x. Mt 16,1). Cả đến khi Chúa chịu treo 

trên cây thập giá, họ vẫn còn thách thức: “Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ 

xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin” (Mc 

15,32). Thực ra, dấu lạ không phải là điều kiện để tin, mà để củng cố 

đức tin, bởi vì “dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin” (Mc 16,17). 

Mời Bạn: Chúa muốn bạn có đức tin đơn sơ, chân thành, tuyệt đối vào 

Ngài. Tin Mừng thuật lại nhiều phép lạ Chúa làm cho những người có 

lòng tin như thế, chẳng hạn người phụ nữ bị bệnh loạn huyết, viên đại 

đội trưởng, ông Da-kêu... Bạn hãy cứ vững tin vào Chúa, dù là không 

có dấu lạ. 

Chia sẻ: “Hãy nâng đỡ những đầu gối rã rời” (Is 35,3). Làm thế nào để 

nâng đỡ đức tin của nhau? 

Sống Lời Chúa: Mỗi biến cố cuộc đời đều là cơ hội để tôi trưởng thành 

hơn trong đức tin. Tôi sẽ suy gẫm Lời Chúa hôm nay để vun trồng đức 

tin của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù đức tin của con yếu đuối mỏng dòn, nhưng 

xin đừng để con thách thức Chúa bằng cách đòi có dấu lạ mới tin. Chớ gì 

con giữ được một lòng tin tinh tuyền, đơn sơ, phó thác vào Chúa. Amen. 
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11/10/22                        THỨ BA TUẦN 28 TN 
                                 Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng 
                                               Lc 11,37-41 

 

BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG 

Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng: “Thật nhóm Pha-ri-sêu các người, 

bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các 

người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà.” (Lc 11,39) 

 

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su được mời dùng bữa tại nhà một ông Pha-

ri-sêu, Người bị chủ nhà lầm bầm vì không rửa tay trước bữa ăn. Nhân 

sự việc ấy, Chúa Giê-su vạch trần thói đạo đức giả của nhóm Pha-ri-

sêu, và chỉ ra sự tương phản đầy mỉa mai giữa bên ngoài và bên trong 

lòng họ: Bề ngoài họ tuân thủ cẩn thận đủ mọi khoản luật và những quy 

định chi li, còn bên trong tâm hồn thì toàn những chuyện xấu xa, gian 

tà. Chúa Giê-su lên án nặng nề lối sống mà Chúa gọi là giả hình này. 

Nếu chỉ tươm tất sạch sẽ bên ngoài mà trong lòng xấu xa tội lỗi thì 

chẳng khác nào khinh thường chính Đấng đã làm ra cả cái bên ngoài 

cũng như cái bên trong (c. 40). 

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su nói Ngài đến không phải để phá đổ luật Mô-sê 

nhưng Ngài cũng không thượng tôn lề luật đến mức cứng nhắc và vô 

cảm. Luật của Chúa là luật tình yêu. Nếu thiếu “công bằng và lòng yêu 

mến Thiên Chúa” thì việc tuân thủ những quy định tỉ mỉ bên ngoài sẽ 

mất hẳn mọi ý nghĩa và giá trị. Nếu chỉ chú tâm chăm chút bên ngoài 

mà bên trong toàn là sự dữ, thì chúng ta chẳng khác nào những mồ mả 

tô vôi (x. Mt 23,27). 

 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian kiểm điểm xem cách giữ luật của tôi 

có tương hợp với đời sống bác ái yêu thương hay không. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cái bên ngoài không làm con ra ô uế, 

nhưng chính sự dữ đồn trú bên trong mới làm con ra ô uế. Xin Chúa 

thanh tẩy tâm hồn con và lấp đầy nó với tình yêu thương bác ái. Amen. 
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12/10/22                       THỨ TƯ TUẦN 28 TN 
                                              Lc 11,42-46 

 

CẠM BẪY GIẢ HÌNH 

“Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, 

người ta giẫm lên mà không hay.” (Lc 11,44) 

 

Suy niệm: Để đặt bẫy thú rừng, người ta phải nguỵ trang thật khéo: cái 

bẫy phải dấu kín đằng sau và bên dưới lớp vỏ bọc thật tự nhiên, đẹp đẽ 

và tạo cảm giác an toàn. Thói giả hình có thể ví như một thứ cạm bẫy: 

Bên ngoài thì đạo đức gương mẫu, luôn chu toàn việc “nộp thuế thập 

phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ” cách chi li và vượt quá 

mức luật định, trong khi trong lòng thì “xao lãng đức công bằng và 

lòng yêu mến Thiên Chúa”, với cái vỏ bọc như thế, họ tưởng có thể 

„đánh lừa‟ mọi người, „đánh lừa‟ chính mình và cả Thiên Chúa. Đức 

Giê-su lên án cách nặng nề thứ „cạm bẫy giả hình‟ này mà Ngài ví với 

những “mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong đầy xương 

người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt 23,27). 

 

Mời Bạn: Dù biết đó là ảo, nhưng nhiều người vẫn bị mê hoặc bởi „cái 

bẫy giả hình‟. Người ta dễ cảm thấy yên lương tâm với việc tuân giữ 

một số khoản luật, tham dự một số việc đạo đức, và cho thế là đã „đạt 

chuẩn ngoan đạo‟, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa đích thực khi được 

thực hiện với lòng chân thành bên trong. Sống đạo là sống thực tâm, 

nhất quán từ suy nghĩ đến lời nói và hành động, vì “Chúa là Đấng thấu 

suốt mọi tâm can” (Cv 15,8).  

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm mọi việc với đức công bình và lòng 

nhân ái. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài lột bỏ „mặt nạ‟ trong đời sống của 

con. Hôm nay và mỗi ngày, xin giúp con rũ sạch thói sống giả tạo, để 

trở nên đẹp hơn trong ứng xử chân thành, sống chân thật từ trong suy 

nghĩ -lời nói- cũng như việc làm. Amen. 
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13/10/22                      THỨ NĂM TUẦN 28 TN 
                                            Lc 11,47-54 

 

HÃY VIẾT LẠI LỊCH SỬ 

“Khốn cho các người..., các người vừa chứng thực, vừa tán thành 

việc làm của cha ông các người...” (Lc 11,47) 

 

Suy niệm: Nhà sử học Will Durant đã cả đời dày công nghiên cứu và biên 

soạn những pho sách lịch sử rất đồ sộ và giá trị. Cuối đời, ở tuổi 80, ông 

đúc kết tất cả vào chỉ một tập mỏng dính mang tựa đề “The Lessons of 

History”, trong đó ông rút ra những bài học cụ thể thiết thực cho đời sống, 

như lời trăng trối của kẻ đầu bạc ân cần trao gửi cách riêng cho thế hệ trẻ 

hôm nay. Một điều được ông nhấn mạnh: Học từ lịch sử trước hết là nhận 

ra những sai lầm trong lịch sử để tránh lặp lại những sai lầm ấy. Đó cũng 

là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn cảnh báo giới thông luật Do thái trong bài 

Tin Mừng hôm nay: Cha ông họ đã nhuộm đỏ lịch sử bằng máu của các 

ngôn sứ. Nhưng điều đã xảy ra, dù đáng tiếc đến mấy, cũng đã xảy ra rồi, 

và không ai có thể nắn sửa gì được nữa. Điều thật sự đáng tiếc, đó là chính 

họ đang tiếp tục lặp lại sai lầm của cha ông mình qua việc họ tẩy chay và 

sắp sửa đổ máu chính Đức Giê-su, Con Thiên Chúa! 

 

Mời Bạn: Học từ lịch sử, trước hết đó là học từ lịch sử chính cuộc đời 

ta. Ai cũng có những lỗi lầm đáng tiếc trong quá khứ mà mình không 

thể nắn sửa gì được. Nhưng ta có thể trao cho những lỗi lầm ấy giá trị 

hiện sinh và tích cực, nếu ta biết suy ngẫm chúng và rút kinh nghiệm từ 

chúng để không lặp lại chúng. Ta chỉ có thể „viết lại lịch sử‟ bằng cách 

đổi mới lịch sử kể từ trang hiện tại này. 

 

Chia sẻ: Bạn liên hệ thế nào sứ điệp hôm nay với cách chúng ta cử 

hành bí tích sám hối ? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi tối bạn xét mình và đưa ra quyết tâm sửa lỗi. 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
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14/10/22                     THỨ SÁU TUẦN 28 TN 
                          Th. Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo 
                                               Lc 12,1-7 

 

THÀNH TÍCH THẬT 

“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 

Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà 

người ta sẽ không biết.” (Lc 12,1-2) 

 

Suy niệm: Thành tích là điều tốt đẹp khi nó đánh giá đúng với khả năng 

thực sự. Nhưng nó biến thành „căn bệnh‟ - quen gọi là bệnh thành tích - 

khi nó chỉ là một hình nộm trong ruột rỗng tuếch được phủ lên một lớp 

vỏ thành tích mà người ta kiếm được bằng những phương thế gian dối. 

Căn bệnh thành tích này đã có từ lâu nhưng nay đã lan tràn vào hết mọi 

lĩnh vực: nào là mua điểm, mua bằng, chạy trường, nào là gian lận, báo 

cáo thống kê bằng những „con số đẹp‟… Kiểu đạo đức giả của luật sĩ và 

biệt phái cũng là một thứ bệnh thành tích mà Chúa Giê-su lên án một 

cách nặng nề. Trước mắt Thiên Chúa, “không có gì che giấu mà không bị 

lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Sống người thật, 

việc thật trước mặt Chúa cũng như anh em mới là giá trị thật. 

Mời Bạn: Trong xã hội mà bệnh thành tích lan tràn, sống trung thực 

theo Phúc Âm là một lời chứng mạnh mẽ và đầy thuyết phục. Bạn hãy 

tin tưởng và can đảm lên vì chúng ta “còn quí giá hơn muôn vàn chim 

sẻ” (Mt 10,31). 

Chia sẻ: Thử xét xem những báo cáo của chúng ta có bị nhiễm căn bệnh 

thành tích này chưa? Con cái của chúng ta có thói quen gian dối không? 

Sống Lời Chúa: Tôi dành thời gian để tĩnh tâm, cầu nguyện và kiểm 

điểm đời sống để tôi đặt mình trước nhan Chúa và nhận ra con người 

thật của mình. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho chúng con hiểu và sống tinh thần đạo đức 

của Chúa để chúng con được biến đổi sâu xa từ bên trong lan tỏa tinh 

thần của Chúa ra chung quanh. 
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15/10/22                       THỨ BẢY TUẦN 28 TN 
                        Th. Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT 
                                               Lc 12,8-12 

 

TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN 

“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.” (Lc 12,10) 

 

Suy niệm: Cả ba Phúc âm Mác-cô, Mát-thêu và Lu-ca đều nhắc đến tội 

phạm đến Thánh Thần, thứ tội chẳng có thể được tha. Vậy tội ấy nặng 

nề thế nào mà không thể được tha? Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô 

II đã nói: “Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần 

xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại ở việc chối từ nhận lãnh ơn 

cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần 

hoạt động qua quyền năng của Thánh Giá” (Tông Thư “Dominum et 

Vivificantem” (Chúa là Đấng ban sự sống). Như thế có thể nói rằng: tội 

phạm đến Thánh Thần là tội từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa, 

không đón nhận ơn tha thứ nhờ cái chết của Đức Ki-tô trên Thánh Giá. 

Người không muốn được tha thứ thì làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ 

cho người đó được. 

 

Mời Bạn: Tội phạm đến Thiên Chúa là quá lớn, đến nỗi không ai có 

thể tha thứ được. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn 

hơn vì Ngài đã cho Con Một Ngài chịu chết để đền bù tẩy xoá mọi tội 

lỗi đó. Ơn tha thứ đó đã dành cho bạn. Chỉ cần bạn tin vào lòng thương 

xót bao dung của Chúa và bạn thật lòng sám hối hoán cải, trở về hoà 

giải với Ngài là bạn nhận được ơn tha thứ đó. Bạn đừng để mình rơi 

vào hố sâu tuyệt vọng chối từ được tha thứ là chối từ Chúa Thánh Thần. 

 

Sống Lời Chúa: Đọc thánh vịnh 50. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là con người yếu đuối tội lỗi. Xin 

cho chúng con đừng bao giờ thất vọng vì tội lỗi của mình, nhưng luôn 

tin tưởng vào tình yêu thương xót của Chúa. Nhờ đó, chúng con biết 

chạy đến với Chúa để đón nhận ơn tha thứ. Amen. 


