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I. LÁ THƯ LM GIÁM HUẤN THÁNG 09/2017 

ĐỨC GIÊ-SU TRONG LINH ĐẠO HIỆP HỘI THÁNH MẪU 
Anh chị em Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu thân mến 
Từ năm 1967 Liên Hội Quốc Tế Hiệp Hội Thánh Mẫu đã chính thức đổi danh hiệu Hiệp Hội 

Thánh Mẫu thành: “NHỮNG CỘNG ĐỒNG SỐNG KI-TÔ” (Christian Life Communities), hay gọi tắt 
là “HIỆP SỐNG KI-TÔ HHTM”. Qua tên gọi mới này, HHTM muốn khẳng định rõ hơn về vai trò 
quan trọng của Đức Giê-su trong mọi sinh hoạt và huấn luyện của Hiệp hội Thánh Mẫu như sau :  

1. ĐỨC GIÊ-SU LÀ “ĐẤNG CỨU THẾ, CON THIÊN CHÚA“ : HHTM xác tín Đức Giê-su 
chính là  “Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa hằng sống” (x Mt 16,17-20). Người được sai đến để 
rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa (x Mc 1,14). Người dạy cho loài người nhận biết Chúa Cha 
và mọi người là anh chị em con cùng một Cha (x Ga 1,17-18). Hội viên HHTM tuyên xưng Đức 
Giê-su chính là Đấng Thiên Sai - Con yêu dấu của Thiên Chúa (x Mt 3,17). Hội viên phải  yêu 
mến cậy trông và phó thác cuộc đời nơi Đức Giê-su là vị Mục Tử tốt lành. 

2. ĐỨC GIÊ-SU LÀ ĐẤNG TRUNG GIAN DUY NHẤT : HHTM xác tín Đức Giê-su là Đấng 
Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người (x Cv 4,11-12), không ai đến được với Cha 
mà không qua Người (x Ga 14,6). Hội viên có bổn phận phải năng cầu xin Chúa Cha nhân danh 
Chúa Giê-su (x Ga 14,13-14); Mỗi ngày quyết tâm từ bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Chúa Cha 
noi gương Người (x Mt 6,10; 26,40).  

3. ĐỨC GIÊ-SU LÀ ĐƯỜNG LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG (x Ga 14,6) : HHTM chọn đi 
con đường của Đức Giê-su, con đường chật hẹp ít người chịu đi (x Mt 7,14). Đó là con đường 
“Qua đau khổ để vào vinh quang” (x Mt 16,21-23). Hội viên mỗi ngày tập bỏ ý riêng, vác thập 
giá mình hằng ngày mà đi theo Đức Giê-su (x Mt 16,24); Chuyên cần học sống Lời Chúa (x. Mt 
7,24) và năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể để có sự sống đời đời (x. Ga 6,51).  

4. ĐỨC GIÊ-SU LÀ “THẦY” VÀ LÀ “CHÚA” : HHTM xác tín Đức Giê-su là vị Tôn sư tối cao 
và duy nhất của loài người (x Mt 23,8; Ga 13,13-15). Hội viên tình nguyện sống theo gương mẫu 
và lời dạy của Đức Giê-su, từng bước trở nên một người trưởng thành về nhân cách, rồi một tín 
hữu có nếp sống đạo đức vững chắc, và một môn đệ đích thực luôn sống yêu thương nhau. Cuối 
cùng thành một tông đồ giáo dân, tích cực làm chứng cho Chúa trong môi trường sống và làm 
việc của mình. 

5. ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊ-SU NHỜ MẸ MA-RI-A : HHTM luôn sống và hành động theo châm 
ngôn : “Đến với Chúa Giê-su nhờ Mẹ Ma-ri-a”. Dưới chân thập giá Chúa Giê-su, Thánh Mẫu Ma-
ri-a đã được Chúa Giê-su đặt làm Mẹ của Hội thánh mà Tông đồ Gio-an là đại diện Hội Thánh 
như Tin Mừng Gio-an thuật lại : “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên 
cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn 
đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,26-27). Hội 
viên HHTM quyết tâm yêu mến và học tập theo gương nhân đức của Mẹ Ma-ri-a. Luôn lắng nghe 
và thực hành Lời Chúa Giê-su, như Mẹ đã dạy các người giúp việc tại tiệc cưới thành Ca-na : 
”Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). 

6. VỀ VIỆC ĐỔI TÊN : Tại Việt Nam, người giáo dân Việt Nam có lòng sùng kính Đức Mẹ 
cách đặc biệt, nên vẫn sử dụng hai tên: Một là “HIỆP SỐNG KI-TÔ VIỆT NAM” VÀ “HIỆP HỘI 
THÁNH MẪU VIỆT NAM”. 

 

Nhà Thờ Thánh Mẫu ngày 25/08/2017 
GIÁM HUẤN HHTM TRUNG ƯƠNG 

 

LM Đaminh ĐINH VĂN VÃNG 
(ĐAN VINH) 
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II. THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN THÁNG 09/2017 : 

ẢNH HƯỞNG DÂY TRUYỀN CỦA CỬ CHỈ ĐẸP 

1. LỜI CHÚA : ”Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng 
phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như 
Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,14-15).  

2.CÂU CHUYỆN :  

Một cô giáo dạy giáo lý cho một lớp nhân bản tại nhà thờ một hôm đã thuật câu chuyện về một 
“cử chỉ đẹp” mà cô đã chứng kiến làm câu chuyện dẫn vào bài học “Hãy yêu tha nhân như Giê-
su”. Cuối cùng, cô đã kết thúc bằng mấy lời tâm huyết như sau :”Các em thân mến. Các em hãy 
làm cho cuộc sống mỗi ngày một thêm tươi vui và hạnh phúc, không phải bằng những việc to 
lớn phi thường như các bậc vĩ nhân, nhưng hãy bắt đầu từ việc bổn phận nhỏ bé hằng ngày vừa 
với tầm tay của mình ! Cô ước gì mỗi ngày các em đều cố gắng làm một việc tốt noi gương Chúa 
Giê-su, “một cử chỉ đẹp” cho cha mẹ trong gia đình, ‘một cử chỉ đẹp” cho bạn bè cùng lớp giáo 
lý tại nhà thờ hay cùng học chung lớp tại nhà trường các em nhé!”… Bầu khí lớp học đã lặng đi 
giây lát trước khi cả lớp đồng loạt phấn khởi vỗ tay để nhất trí làm theo lời cô dạy.  

Trong lớp giáo lý hôm ấy, có một cô bé vốn là một học trò cá biệt. Trong lớp em thường tỏ ra 
bướng bỉnh và lì lợm. Còn ở nhà thì lười biếng không chịu làm các công việc nội trợ để giúp đỡ 
cho mẹ. Hôm ấy cô bé trở về nhà với tâm trạng đầy phấn khởi. Em quyết làm ngay “một cử chỉ 
đẹp” để giúp đỡ cho me, người vừa bận bịu với công việc tại sở làm, lại vừa phải quán xuyến 
mọi việc nội trợ trong gia đình, mà từ trước đến nay em không khi nào quan tâm giúp mẹ một 
tay. Cô lặng lẽ đi thu dọn bàn ghế, quét dọn nhà cửa, rồi vào bếp nấu bữa ăn tối. Cô cũng mang 
giỏ quần áo dơ của gia đình cho vào máy giặt sạch theo như cách thức mẹ cô đã từng chỉ dạy 
trước đó. Cô cố gắng làm nhanh cho xong mọi việc trước khi bố mẹ đi làm về nhà. Khoảng chập 
tối khi cha mẹ cô về đến nhà, thấy căn nhà sạch sẽ ngăn nắp chứ không bề bộn như mọi khi thì 
đã nhận ra có điều thay đổi kỳ lạ nơi cô con gái cưng trong tuổi dậy thì của mình ! Hỏi mãi cô bé 
mới kể lại bài học về “cử chỉ đẹp” đã nghe cô giáo kể trong lớp giáo lý. Cô hứa với bố mẹ rằng 
từ nay sau khi đi học về cô sẽ phụ giúp mẹ làm công việc nhà để biều lộ lòng hiếu thảo của cô. 

Hôm ấy sau bữa cơm chiều vui vẻ đầm ấm, bố cô bé vốn là phóng viên cho một tờ báo thanh 
niên tại địa phương đã khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ong quyết định phải viết ngay một 
bài về câu chuyện “Những cử chỉ đẹp”… Đến chiều hôm sau, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc 
được bài báo trên. Người ta nhắc nhau mỗi ngày hãy nhớ làm ít nhất một “cử chỉ đẹp” cho nhau 
và cho môi trường mình đang sống. Cha Xứ cũng đưa câu chuyện “cử chỉ đẹp” vào bài giảng 
trong các thánh lễ Chúa nhật hôm sau. Rồi một diễn giả cũng chọn “cử chỉ đẹp” làm đề tài nói 
chuyện dành cho tuổi trẻ tại hội trường nhà sinh hoạt thanh thiếu niên của thị trấn. Một bà mẹ 
đã kể lại chuyện “một cử chỉ đẹp” cho đứa con nhỏ thay cho câu chuyện cổ tích để ru con vào 
giấc ngủ ngon đầy những giấc mơ thần tiên. Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cũng hứa với nhau 
từ nay sẽ làm cho nhau những cử chỉ đẹp thay cho những trò hờn giận nhau vô cớ trước đó. 

Ngoài đường phố từ đó người ta không còn vứt bừa các bã kẹo cao su “chewing gum”, hay ném 
các bao ny-lông, giấy gói đồ ăn trên các lối đi, nhưng biết bỏ chúng vào thùng rác công cộng 
bên đường. Người ta cũng không còn khạc nhổ bừa bãi trên đường hay tại các nơi đông người, 
các chứng bệnh “tiều đường” làm mất vệ sinh chung cũng không còn nữa. Các tài xế khi lái xe 
cũng cố tránh để không tạt nước dơ trên đường lên quần áo các khách bô hành. Trong nhà 
giam, lính gác cũng đồi xử với tù nhân bằng những cử chỉ đẹp. Người mua hàng tạp hóa biết nói 
lời cám ơn lịch sự, đang khi các cô gái bán hàng đã biết mỉm cười chào các “thượng đế” đến 
mua hàng và ân cần phục vụ họ theo đúng phương châm :“Vui lòng khách đến vừa lòng khách 
đi”. Nhân viên phục vụ tại các công sở đã không còn thái độ cửa quyền, “hành” dân phải chạy từ 
cơ quan này sang cơ quan khác một cách tắc trách như trước, nhưng luôn tỏ ra lễ độ, tận tình 
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chỉ dẫn và phục vụ người đến cơ quan như một công bộc của nhân dân. Một cầu thủ bóng đá 
vốn nổi tiếng về lối chơi thô bạo, trong trận đấu cuối tuần qua đã biết chạy lại đỡ một cầu thủ 
đội bạn bị chèn ngã trong một pha tranh cướp bóng kèm theo một lời xin lỗi… 

Tóm lại, chỉ cần một cử chỉ đẹp nho nhỏ thôi cũng đã có thể làm cho cuộc sống này thêm phần 
ý nhị và đậm đà tình yêu thương. Đồng thời niềm vui do những người cùng một gia đình, khu 
xóm hay tập thể biết quan tâm làm cho nhau cũng có thể làm nhen nhúm dần rồi một lúc nào 
đó bùng cháy lan đến mọi người trong khu vực. 

3. SINH HOẠT : 1) Bạn có đồng ý “cử chỉ đẹp” cũng có sức mạnh lan truyền sang cho 
những người bên cạnh hay không ? 2) Bạn có kinh nghiệm nào về ảnh hưởng tâm lý 
tương tự như trong câu chuyện về sự lây truyền các cử chỉ đẹp trong câu chuyện trên 
hay không ?  

4. LỜI CẦU: Hát Kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô để xin Chúa giúp ta trở nên khí cụ gieo 
rắc bình an hòa thuận đi khắp nơi. 

LM ĐAN VINH - HHTM 
 

 
III. MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH THÁNG 09.2017 

SỐNG YÊU THƯƠNG ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 
1. LỜI CHÚA: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 
13,34b). 

2. CÂU CHUYỆN VÀ SUY NIỆM: 
Nguyên nhân cuốn hút hai người nam nữ tình nguyện đến với nhau và quyết định “góp gạo thổi 
cơm chung” trong đời sống hôn nhân gia đình chính là tình yêu thương nhau. 
Mới đây trong chương trình “Người xây tổ ấm”, khi được người dẫn chương trình đặt câu hỏi : 
”Hãy cho biết tại sao bạn lại yêu và chọn bà xã của bạn làm vợ mà không chọn một cô 
gái nào khác ?”, Người được hỏi ngẩn người ra giây lát, sau đó anh vừa gãi đầu vừa trả lời 
rằng : “Tôi chẳng biết tại sao tôi lại yêu bà xã nhà tôi. Lần đầu khi vừa nhìn thấy bà ấy là 
tự nhiên tôi bị cuốn hút và tìm cách làm quen, và cuối cùng tình yêu đến lúc nào tôi cũng chẳng 
biết. Thực sự bây giờ tôi không thể xác định được lý do tại sao tôi lại yêu bà xã nhà tôi 
nữa…” Câu trả lời của anh bạn trẻ khiến cử tọa nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, trong 
một lớp giáo lý hôn nhân, khi được hỏi có nên chọn người yêu theo kiểu ngẫu hứng hay không, 
thì đại đa số các học viên lại có một nhận định hòan tòan khác, như một học viên đã phát biểu 
như sau : “Yêu mà chẳng biết tại sao” xem ra có vẻ phiêu lưu và nguy hiểm quá. Muốn 
cho tình yêu bền vững thì hai người cần phải HỌC BIẾT YÊU, để tìm ra cho mình một người 
yêu thực sự và biết cách làm gia tăng tình yêu ấy lên một tầm mức cao hơn nữa.” 

Một cô bạn học viên lớp giáo lý hôn nhân tên là Tú Oanh 24 tuổi, xinh đẹp, trình độ tốt nghiệp 
đại học kinh tế, đang làm nhân viên kế tóan của một công ty xuất nhập khẩu tại quận 10 TP Hồ 
chí Minh. Tú Oanh đã thành thật chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau :“Tôi chủ trương tình 
cho không biếu không ! Tình yêu cần phải “Vô tư không tính tóan !”. Nhưng đến giờ này tôi đã 
trải qua hai cuộc tình dang dở với hai bạn trai làm cùng cơ quan, và bây giờ tôi đang bước vào 
cuộc tình thứ ba”. 

Tuy nhiên, cho đến khi kết thúc cuộc tình với hai chàng trước, Tú Oanh vẫn không hiểu rõ tại 
sao hai người này không hẹn mà ai cũng như ai : Sau một thời gian gắn bó, đều “bất ngờ chấm 
dứt liên lạc” mà không một lời giải thích lý do, đang khi cô tự xét thấy mình “Chẳng làm gì sai lỗi 
cả !”. Sau mỗi cuộc tình thất bại, lúc đầu cô cũng cảm thấy cay cú và óan hận người tình bội 
bạc. Nhưng một thời gian sau, cô cũng dần dần nguôi ngoai khi phát hiện ra lại có những chàng 
“vệ tinh” khác tiếp tục vây quanh tán tỉnh cô. Tuy nhiên cô cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó 
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không ổn nơi mình, và không dám tự tin như trước : “Liệu cuộc tình mới với anh chàng thứ ba 
này có thất bại như hai lần trước chăng ?”.  

Điều Tú Oanh không hiểu đã được giải mã khi một hôm cô nghe mấy cô bạn cùng phòng kể lại 
tâm sự của anh chàng người yêu thứ hai về cuộc tình của anh ta với cô. Khi bị bạn bè chất vấn 
tại sao “nửa đường cao chạy xa bay ?” thì anh chàng đã tâm sự như sau : “Người yêu đầu tiên 
của Tú Oanh cũng là bạn thân của mình! Cô ấy xinh xắn nên hai  đứa tụi mình đều yêu thích. Do 
đó, khi biết hai người vừa chia tay là mình đã vội lao vào mong lấp đầy khỏang trống kia. Nhưng 
rồi dần dần mình mới thấm thía và hiểu được lý do tại sao mối tình của anh bạn của mình và Tú 
Oanh bị tan vỡ. Thì ra nguyên nhân chính là vì tính tình của Tú Oanh quá đơn giản ! Những 
lúc hai đứa gặp nhau và cùng ngồi uống cà-phê, mình luôn luôn phải nghe tất cả những 
chuyện liên quan đến cô ấy. Và đương nhiên những chuyện Oanh gặp khó khăn thì mình đều 
có bổn phận ra tay giải quyết. Còn khi Oanh không có gì rắc rối, thì cô thường huyên thuyên kể 
chuyện về bạn bè trong cơ quan và những chuyện trên trời dưới đất… hoặc gợi ý để mình dẫn đi 
xem phim, đến tụ điểm ca nhạc… chứ không khi nào cô ấy hỏi han và quan tâm đến mình. 
Riết rồi dù có gặp chuyện gì buồn lòng, mình cũng không dám tâm sự với cô ấy, vì nghĩ 
rằng cô ấy không thích nghe mình chia sẻ. Nhiều khi cô ấy vô tư đến độ làm cho mình 
có cảm tưởng là cô ấy yêu mình chỉ để ngày ngày có người đến chở đi chơi cho vui ! 
Mình đã quyết định rút lui vì nghĩ rằng Tú Oanh không thực sự yêu mình …” 

Rất hoang mang khi nghe bạn bè thuật lại về “bầu tâm sự” của người tình cũ. Tuy nhiên cô đến 
đây là muốn học để biết yêu. Riêng về hai mối tình của Tú Oanh vừa qua, nhờ được giáo viên 
tâm lý phân tích, cô mới vỡ lẽ ra được nhiều điều: Tình yêu của cô chỉ là dạng tình yêu hưởng 
thụ. Tình yêu này còn mang tính cách vô tư và ích kỷ trong cách cư xử giao tiếp với 
người yêu như cô đã xử sự với hai người yêu cũ trước đây, dẫn đến việc tình yêu của cô không 
bền vững như cô mong muốn. 

Như vậy, muốn có một tình yêu đích thực và bền vững, thì ngòai nhan sắc trời cho, dứt khóat 
Tú Oanh còn phải HỌC ĐỂ BIẾT YÊU ! Cụ thể là  
+ Học để biết rằng hai cuộc chia tay vừa qua không phải là kết thúc hai cuộc tình như cô nghĩ.  
+ Học để biết rằng thực chất cô chưa từng yêu ai trong hai anh chàng kia. Vì trong tình yêu thực 
sự , phải bao gồm cả hai yếu tố là cho và nhận cách hài hòa. Nghĩa là phải  “Có đi có lại mới 
tọai lòng nhau”.  
+Và cô cần học biết yêu để hiểu rằng nếu muốn, cô chắc chắn sẽ giữ được tình yêu bền 
vững với anh chàng thứ ba này, không phải chỉ vì  “Bất quá tam !” như người ta thường nói, 
mà vì giờ đây cô đã hiểu thế nào là một tình yêu chân chính, những đặc điểm của một 
tình yêu thực sự là phải  đồng cảm giữa hai người, phải vừa cho đi lại vừa nhận lại. Đồng thời 
cô quyết tâm sẽ yêu anh chàng thứ ba bằng một con tim bao dung và hy sinh phục vụ 
giống như tình yêu của Chúa Giê-su, Đấng đã yêu thương môn đệ đến cùng., đã tình 
nguyện rửa chân phục vụ họ, đã hiến thân chịu chết đền tội thay và ban ơn cứu độ cho họ. 

3. SINH HỌAT : 1) Lý do nào khiến cô Tú Oanh trong câu chuyện trên liên tiếp bị 
người yêu bỏ rơi ? 2) Tình yêu đích thực đòi phải có những yếu tố nào ? 3) Mẫu 
gương tình yêu đích thực mà các bạn trẻ Công Giáo phải học tập là tình yêu của ai ?  

4. LỜI CẦU: 
Lạy “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Xin cho chúng con mỗi ngày biết sống yêu thương tha 
nhân bằng sự hy sinh quên mình phục vụ, để làm cho mọi người được hạnh phúc. Xin cho chúng 
con năng suy niệm Lời Chúa và quyết tâm thực hành, để mỗi ngày chúng con sẽ biến đổi từ 
cách suy nghĩ, nói năng, đến ứng xử và hành động theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giê-su 
đã được Chúa Cha giới thiệu: “Đây là Con yêu dâú củ a Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17), hầu 
chúng con sẽ nên môn đệ thực sự của Chúa Giê-su như Người đã dạy : “Ở điểm này, mọi người 
sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). 

LM ĐAN VINH - HHTM 
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IV. TƯ LIỆU HỌC SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 09/2017 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A 
Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16, 21-27 

CON ĐƯỜNG QUA ĐAU KHỔ VÀO TRONG VINH QUANG 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1.TIN MỪNG: Mt 16,21-27 
(21) Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-
sa-lem, phải chị u nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng đế và kinh sư gây ra, rồi 
bị  giết chết, và ngày thứ ba se ̃sống lại. (22) Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và 
bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 
(23) Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh 
cản lối Thầy, vi ̀tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của 
loài người”. (24) Rồi Đức Giê-su nói với môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ 
chińh miǹh, vác thập giá miǹh mà theo”. (25) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống miǹh, 
thi ̀sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống miǹh vi ̀Thầy, thi ̀sẽ tim̀ được mạng sống ấy. 
(26) Vi ̀nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thi ̀nào có lợi ićh 
gi ̀? Hoặc người ta se ̃ lấy gi ̀mà đổi mạng sống miǹh ? (27) Vi ̀con người se ̃ngự đến 
trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, 
Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”. 

2. Ý CHIŃH: TIÊN BÁO CUỘC THƯƠNG KHÓ LẦN THỨ NHẤT 
Sau khi Phê-rô tuyên xưng đức tin, Đức Giê-su bắt đầu cho biêt́ mình se ̃phả i vâng theo thańh y ́
Chúa Cha là "Qua đau khổ  vào vinh quang". Phê-rô khuyên can nhưng đa ̃bị  Đức Giê-su nặ ng lời 
quở  traćh. Rồi Người tiêṕ tụ c đề ra điều kiệ n để  trở  thành môn đệ  củ a Người là phả i bỏ  đi y ́
riêng miǹh để  vâng theo thańh y ́Thiên Chúa, tức là vać thậ p gia ́miǹh hằng ngày mà đi theo 
Người. Ngoài ra, không còn đường nào khác đưa ta về trời.  

3. CHÚ THIĆH: 

- C 21: + Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chị u nhiêù đau khổ…: Đức Giê-su mặ c khả i 
việ c Người sắp trả i qua cuộ c khổ  nạ n thậ p gia ́để  vào vinh quang phụ c sinh tạ i núi thańh Xi-on 
củ a Thiên Chúa là thành Giê-ru-sa-lem, như Thańh kinh đa ̃ tiên baó (x. Tv 2,6). Việ c lần lượ t 
loan baó 3 lần cuộ c thương khó là nhằm đánh dâú từng chặ ng đường tiêń về Giê-ru-sa-lem, và 
cũng để  chuẩ n bị  cho môn đệ  khỏ i bị  ngỡ ngàng khi sự  việ c xả y ra.  

- C 22-23: + Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện âý !: Theo Phê-rô 
nghi ̃ thi ̀sao Thầy phả i chị u thua trước kẻ  thù, để  chúng bắt bớ giêt́ hạ i caćh nhụ c nha ̃rồi mới 
chiêń thắng bằng cuộ c phụ c sinh vinh quang ? Tạ i sao Thầy không lậ p tức dùng sức mạ nh để  
chiêń thắng kẻ  thù ? + Xa tan, lui lại đàng sau Thầy !: Xa-tan theo nguyên nghiã là “Tên caḿ 
dô”̃ hay “Kẻ  cả n trở ”. Lời can ngăn củ a Phê-rô nói đây gợ i lạ i cơn caḿ dô ̃củ a Xa-tan với nguyên 
tổ  A-đam E-và xưa (x. St 3,4-5). Cũng là cơn caḿ dô ̃ma quỷ  đa ̃ làm trong hoang đị a với Đức 
Giê-su và đa ̃bị  Người xua đuổ i: “Xa-tan kia, xeó đi !” (Mt 4,10). Ở đây Đức Giê-su chỉ  buộ c Phê-
rô lui lạ i vị  tri ́môn đệ , nghiã là phả i chấp nhậ n đi theo sau Thầy (x. Mt 16,24; Ga 21,22b). + 
Anh cản lôí Thầy: hoặ c “anh làm cớ cho Thầy vâṕ phạ m”. Cớ vâṕ phạ m hay là mộ t caí bâỹ (x. 
Tv 124,7), mộ t hòn đá cả n đường khiêń người ta bị  vâṕ nga ̃(x. Is 8,14-15; Rm 9,32-33). Vi ̀suy 
nghi ̃ theo tiǹh cả m tự  nhiên và vì yêu mêń Thầy, Phê-rô đa ̃vô tiǹh cả n lối khi yêu cầu Người 
đừng theo con đường cứu độ  đa ̃đượ c Chúa Cha đị nh liệ u là “Phả i qua đau khổ  mới vào trong 
vinh quang” (x. Lc 24,26). Trước đó, Phê-rô mới đượ c khen là có phúc vi ̀đa ̃tuyên xưng đức tin 
“Thầy là Đâńg Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng giờ đây ông lạ i bị  thầy traćh là tên caḿ 
dô,̃ và là viên đa ́gây sự  vâṕ nga ̃cho Thầy ! + Vi ̀tư tưởng của anh không phải là tư tưởng 
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của Thiên Chúa, mà là của loài người: tương tự  như lời tuyên sâḿ củ a Ngôn sứ I-sai-a: “Tư 
tưở ng củ a Ta không phả i là tư tưở ng củ a các ngươi, và đường lối củ a cać ngươi không phả i là 
đường lối củ a Ta. Trời cao hơn đât́ chừng nào, thi ̀đường lối củ a Ta cũng cao hơn đường lối các 
ngươi, và tư tưở ng củ a Ta cũng cao hơn tư tưở ng cać ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9). 

- C 24-25: + Ai muôń theo Thầy: Ai nói đây tức là người tự  nguyệ n trở  thành môn đệ  củ a 
Đức Giê-su, săñ sàng cộ ng tać vào việ c xây dự ng Nước Trời với Người. Câu này cho thâý Đức 
Giê-su luôn tôn trọ ng tự  do củ a con người. + Từ bỏ chińh miǹh: Điều kiệ n để  làm môn đệ  Đức 
Giê-su là phả i loạ i bỏ những trở  ngạ i bên ngoài như tiǹh thân gia điǹh và sự  cả n trở  bên trong 
như cać thói hư tộ i lôĩ và caćh suy nghi ̃ theo tińh xać thị t tự  nhiên củ a miǹh. + Vác thập giá 
miǹh mà theo: Cuối cùng còn phả i châṕ nhậ n những đòi hỏ i củ a Tin Mừng, chị u đự ng những 
vât́ vả  tai ương baćh hạ i do thê ́gian và cać thê ́lự c thù đị ch với Thiên Chúa gây ra. + Ai muôń 
cứu mạng sôńg miǹh, thi ̀sẽ mât́: Lời tuyên bố có tińh nghị ch ly ́theo kiể u Do thaí, dự a trên 
lòng tin vào mộ t đời sống mới viñh hằng sau khi chêt́. Ai muốn cứu mạ ng sống thể  xać bằng 
caćh bỏ  đạ o để  khỏ i bị  giêt́ hạ i thi se ̃bị  mât́ luôn sự  sống thiêng liêng đời sau. + Còn ai liêù 
mât́ mạng sôńg miǹh vi ̀Thầy, thi ̀sẽ tim̀ được mạng sôńg âý: Người khôn là người biêt́ 
chọ n caćh sống đời tạ m này như thê ́nào, để  sau khi chêt́ đượ c sống lạ i và đượ c sống viñh hằng. 
Đức Giê-su đưa ra mộ t con đường đưa tới sự  sống đời đời là phả i săñ sàng châṕ nhậ n hy sinh 
chị u thiệ t thòi, săñ sàng bị  mât́ mạ ng sống ở  đời này. Ngoài ra, không còn con đường nào khać 
để  đượ c ơn cứu độ . 

- C 26-27: + Vi ̀nêú người ta được cả thê ́giới mà phải thiệt mât́ mạng sôńg, thi ̀nào có 
lợi ićh gi ̀ ?: Câu này lặ p lạ i tư tưở ng củ a câu trên. + Con Người sẽ ngự đêń trong vinh 
quang của Cha Người: Gia ́ trị  củ a cuộ c sống thự c sự  chỉ  tỏ  hiệ n trong cuộ c chung thẩ m vào 
ngày tậ n thê.́ + Người sẽ thưởng phạt ai nâý xứng việc họ làm: Sự  thưở ng phạ t công minh 
là độ ng cơ khiêń người ta săñ sàng châṕ nhận đi con đường hẹ p là bỏ  miǹh mà vać thậ p gia ́đi 
theo Chúa ngay trong đời này. Đức Giê-su quả  quyêt́ chińh Người se ̃ngự  đêń vào ngày tậ n thê ́
để  làm thẩ m phań xet́ xử  mọ i người tùy theo cać việ c tốt họ  đa ̃làm hay bỏ  qua không làm khi 
còn sống. 

4. CÂU HỎI:  
1) Tại sao Đức Giê-su phải cho các môn đệ biết về các biến cố Người sắp trải qua tại 
Giê-ru-sa-lem là phải chị u khổ nạn thập giá rồi mới vào vinh quang Phục Sinh ? Người 
tiên báo ba lần như thế nhằm mục đićh gi ̀? 2) Tại sao Phê-rô lại can trách Thầy và 
kết quả ông đã bị  Thầy quở phạt thế nào ? Tại sao ? 3) Bỏ miǹh và vác thập giá miǹh 
hằng ngày cụ thể là phải bỏ những gi ̀và làm những gi ̀? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chińh miǹh, vác thập giá miǹh mà theo” 
(Mt 16,24). 

2. CÂU CHUYỆN: SỨC MẠNH CỦA CÂY THÁNH GIÁ 
Mộ t người đàn bà đạ o đức kia bị  bệ nh ung thư ngự c rât́ đau đớn nhưng lạ i không daḿ mổ  khối 
u vi ̀sợ  phả i chị u đau đớn. Đêń khi khối u phat́ triể n nhanh thi ̀bà mới chị u đi mổ , hy vọ ng se ̃keó 
dài tuổ i thọ  thêm đượ c mộ t thời gian nữa. Bà có mộ t cậ u con trai tuổ i thanh niên. Anh này traí 
với bà mẹ : khô khan việ c đạ o, đa ̃bỏ  dự  lê ̃nhà thờ từ lâu. Hôm âý, trước khi vào phòng mổ , bà 
yêu cầu bać si ̃cho pheṕ con trai bà đượ c chứng kiêń cả nh bà chị u giả i phâũ và yêu cầu đa ̃đượ c 
châṕ thuậ n. Thời đó, vi ̀ chưa có thuốc tê, nên bệ nh nhân phả i trả i qua những cơn đau đớn 
khủ ng khiêṕ môĩ lần bị  mổ  xẻ . Nhưng bà mẹ  này đa ̃can đả m cắn răng chị u đự ng cơn đau. Đêń 
khi con dao mổ  đụ ng đêń giây thần kinh thi ̀bà mới oằn người lên và kêu to rằng: “Chúa ơi con 
đau quá, xin thương cứu con !”. Trườc cả nh mẹ  bị  đau đớn như vậ y, anh con trai liền thốt ra lời 
phàn nàn xúc phạ m đêń Chúa. Nghe vậ y, bà mẹ  liền nghiêm net́ mặ t nói với con rằng: “Con haỹ 
câm miệ ng lạ i ngay ! Con có biêt́ là con đang làm cho mẹ  phả i chị u đau đớn nhiều hơn mâý ông 
bać si ̃này hay không ? Vi ̀con đa ̃sỉ  nhụ c chińh Đâńg đa ̃ban sức mạ nh và luôn động viên an ủ i 
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mẹ ”. Nói rồi, bà mở  bàn tay ra cho con thâý mộ t cây thańh giá nhỏ  mà bà đa ̃luôn nắm chặ t từ 
đầu ca mổ  đêń giờ. Cây thańh giá đó chińh là thứ thuốc gây mê đa ̃ làm dị u đi cơn đau đớn 
khủ ng khiêṕ mà bà đang phả i chị u đự ng.  
Sau mâý thańg quằn quạ i trong đau đớn, bà mẹ  đạ o đức âý đa ̃an nghỉ  trong Chúa. Trước lúc 
lâm chung, bà đa ̃trao cây thańh gia ́nhỏ  cho anh con trai và dặ n rằng: “Con ơi ! Haỹ giữ lâý cây 
thańh giá này. Đó là vậ t đa ̃giúp mẹ  chị u đự ng đượ c biêt́ bao gian khổ  trong đời mẹ . Hy vọ ng 
rằng nhờ cây thańh gia ́này, con cũng se ̃tim̀ thâý niềm an ủ i và cậ y trông môĩ khi gặ p gian nan 
thử  thaćh sau này”. Anh con trai rất xúc độ ng trước đức tin và tiǹh thương củ a mẹ  dành cho 
miǹh. Từ ngày đó anh đa ̃ luôn đeo cây thańh gia ́ trên cổ , để  nhắc nhở  anh về người mẹ  thân 
yêu. Từ đây cây thańh gia ́đa ̃trở  thành vậ t hộ  mệ nh, giúp anh can đả m vượ t qua cać cơn sóng 
gió trong cuộ c đời, giống như người mẹ  thân yêu củ a anh. 

3. SUY NIỆM:  
Theo Tin Mừng Mát-thêu, khi Đức Giê-su he ́mở  con đường cứu thê ́củ a Người: “Người sắp phả i 
đi Giê-ru-sa-lem, phả i chị u nhiều đau khổ  do cać kỳ mụ c, các thượ ng tê ́và kinh sư gây ra, rồi bị  
giêt́ chêt́ và ngày thứ ba se ̃sống lạ i” (Mt 16,21), thi ̀Phê-rô, mộ t người vừa đượ c khen ngợ i có 
phúc vi ̀đa ̃ tuyên xưng đức tin vào Đức Giê-su, đa ̃ lên tiêńg can Người rằng: “Xin Thiên Chúa 
thương đừng để  Thầy gặ p phả i chuyệ n âý !”. Ông đa ̃bị  Đức Giê-su mắng: “Xa-tan, lui lạ i đàng 
sau Thầy ! Anh cả n lối Thầy, vi ̀tư tưở ng củ a anh không phả i là tư tưở ng củ a Thiên Chúa, mà 
củ a loài người” (Mt 16,22-23). Đức Giê-su đa ̃phả n ứng quyêt́ liệ t trước tư tưở ng sai lạ c củ a Phê-
rô bằng việ c xua đuổ i ông như đa ̃từng xua đuổ i ma quỷ  khi chúng caḿ dô ̃Người. Sau này Phê-
rô đa ̃dần dần hiể u ra thańh y ́Thiên Chúa, và đa ̃săñ sàng đi theo con đường thậ p giá để  đượ c 
cùng chêt́ và sống lạ i với Thầy.  

- ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ CỦA ĐỨC GIÊ-SU:  
Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo Thầy, phả i từ bỏ  chińh miǹh, vać thậ p gia ́miǹh mà theo” (Mt 
16,24). Qua đó, ta thấy điều kiệ n để  đi theo làm môn đệ  là phả i sẵn sàng hy sinh bỏ  miǹh, vać 
thậ p giá miǹh mà đi theo Người. Người không eṕ buộ c, nhưng mời gọ i. Người cũng không bả o 
người ta phả i tim̀ kiêḿ thậ p gia ́nào khác, nhưng là vui lòng vać chińh cây thậ p gia ́ trong đời 
miǹh. Đức Giê-su cho biêt́ đau khổ  là phương thê ́hữu hiệ u giúp ta nên thańh. Môĩ người đều 
phả i vać thậ p gia ́đời miǹh và “ngày nào có sự  khốn khổ  củ a ngày đó”. Ước gi ̀nhờ đượ c đau khổ  
thanh luyệ n, chúng ta se ̃ngày càng kêt́ hiệ p mậ t thiêt́ và nên giống Đức Giê-su hơn.  

- SỐNG TIN YÊU CẬY TRÔNG VÀ PHÓ THÁC: 
Cać tiń hữu là những người say mê cuộ c sống viñh cử u, nên săñ sàng chấp nhậ n những mât́ mat́ 
tạ m thời và cả  mạ ng sống đời này nữa. Nhưng chúng ta tin rằng: Cuối cùng Chúa se ̃ban lạ i cho 
ta gâṕ bộ i. Ta chỉ  chị u mât́ mat́ tạ m thời để  đượ c hạ nh phúc viñh viêñ đời sau. Cać thańh tử  đạ o 
vi ̀muốn sống đời đời, nên đa ̃săñ sàng từ bỏ  mọ i vinh hoa, giàu sang, quyền lự c… Săñ sàng chị u 
mọ i cự c hiǹh và chị u chêt́ vi ̀Danh Chúa.  
Mộ t thanh niên mơ ước lên đạ i họ c, nhưng lạ i thi rớt, thi ̀ cũng đừng nả n lòng. Anh haỹ châṕ 
nhậ n vać thậ p gia ́để  theo chân Đức Giê-su. Người có thể  dâñ anh đêń mộ t đời sống mới tốt đẹ p 
hơn. Mộ t người cao niên mơ ước nên giàu có, và có mộ t gia điǹh hạ nh phúc, nhưng lạ i bị  thất 
bạ i, thi ̀cuñg đừng nả n lòng. Vi ̀Thiên Chúa có thể  rút từ sự  dữ ra sự  lành. Thiên Chúa là Cha yêu 
thương, chỉ  muốn làm những điều tốt cho con caí, như Đức Giê-su có lần đa ̃nói: “Vậ y nêú anh 
em là những kẻ  xâú, mà còn biêt́ cho con caí miǹh những củ a tốt lành, phương chi Cha trên trời, 
Người se ̃ban Thańh Thần cho những kẻ  xin Người” (Lc 11,13).  

4. THẢO LUẬN:  
1) Muốn trở thành môn đệ Đức Giê-su người ta phải hy sinh từ bỏ. Vậy cụ thể bạn cần 
từ bỏ những gi ̀ngay từ bây giờ ? 2) Thập giá hằng ngày ta phải vác là những gi ̀? Làm 
thế nào để theo chân Đức Giê-su trong hoàn cảnh của ta bây giờ ? 3) Gặp một người 
đau khổ chán nản không muốn sống, bạn sẽ nói gi ̀để giúp họ phấn khởi và vui sống 
trở lại ?  

5. NGUYỆN CẦU: 
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- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con thấy Chúa đa ̃tỏ  ra biǹh tiñh trước 
đau khổ  thậ p gia ́sắp xả y đêń. Chúa đa ̃săñ sàng nhậ n phần thua thiệ t để  có thể  ban ơn cứu độ  
loài người chúng con. Ngày nay, có mộ t số đông nam nữ tu si ̃đa ̃tậ n hiêń cuộ c đời, châṕ nhậ n 
phụ c vụ  những người bât́ hạ nh và bị  bỏ  rơi. Họ  đa ̃đêń sống chung với cać bệ nh nhân bị  bệ nh 
nan y như HIV-AIDS, bị  ung bướu hay phong cùi. Có mộ t số anh chị  em đa ̃tiǹh nguyệ n nuôi dạ y 
cać trẻ  bụ i đời và mồ côi bât́ hạ nh, giúp đỡ những cô gaí lầm đường lạ c lối trở  về, hoặ c phụ c vụ  
những người mù què câm điêć, bạ i liệ t, những cụ  già neo đơn không nơi nương tự a…  
- LẠY CHÚA. Nhiǹ lạ i miǹh, chúng con thậ t xâú hổ  khi quá ićh kỷ , chỉ  biêt́ nghi ̃đêń miǹh và 
thường bị t tai nhắm mắt trước những cuộ c đời bât́ hạ nh chung quanh. Hôm nay, xin Chúa giúp 
chúng con biêt́ sống theo lời Chúa dạ y là “bỏ  miǹh”: bỏ  đi những lo toan ićh kỷ , để  quả ng đạ i 
phụ c vụ  Chúa trong anh em. Xin cho chúng con biêt́ châṕ nhậ n những tai nạ n rủ i ro gặ p phả i 
trong cuộ c sống, và sẵn sàng vać thậ p gia ́đời miǹh mà bước theo chân Chúa. Nhờ đó chúng con 
hy vọ ng se ̃đượ c Chúa liệ t vào hàng tôi trung hiêú thả o và nên môn đệ  trung tiń củ a Chúa. Để  
sau này khi ra trước toà Chúa phań xet́, chúng con hy vọ ng se ̃đượ c Chúa ban thưở ng hạ nh 
phúc Nước Trời đời đời. 
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH -  HHTM 
 
 
 
         
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A 
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

TẾ NHỊ SỬA LỖI CHO NHAU 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mt 18,15-20 
(15) Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thi ̀ anh hãy đi sửa lỗi nó, một miǹh 
anh với nó mà thôi. Nếu nó chị u nghe anh, thi ̀anh đã được món lợi là người anh em 
miǹh. (16) Còn nếu nó không chị u nghe, thi ̀hãy đem theo một hay hai người nữa, để 
mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào hai hoặc ba chứng nhân. (17) Nếu nó 
không nghe họ, thi ̀hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, 
thi ̀hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. (18) Thầy bảo thật anh 
em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gi,̀ trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới 
đất, anh em tháo cởi những điều gi,̀ trên trời cũng tháo cởi như vậy. (19) Thầy còn 
bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều 
gi,̀ thi ̀Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (20) Vi ̀ở đâu có hai ba người họp lại 
nhân danh Thầy, thi ̀có Thầy ở đó, giữa họ”. 

2. Ý CHIŃH: NẾP SỐNG CỦA MỘT CỘNG ĐOÀN KI-TÔ HỮU. 
Cać thành viên trong Cộ ng đoàn Hộ i thańh phả i tê ́nhị  sử a lôĩ cho nhau và cầu nguyệ n chung với 
nhau: Khi có ai sai lôĩ, thi ̀cần sử a lôĩ qua 4 bước như sau: Trước hết phả i gặ p riêng nhắc nhở  kẻ  
có lôĩ. Nêú họ  không nghe thi ̀se ̃đưa thêm hai nhân chứng. Nêú họ  vâñ cố châṕ thi ̀se ̃đem họ  
ra trước Cộ ng đoàn. Nêú họ  không nghe Cộ ng đoàn thi ̀se ̃kể  họ  như người ngoạ i và phó thać họ  
cho lòng thương xót củ a Thiên Chúa. Lời cầu nguyện nếu muốn được Chúa nghe thì cần cầu 
chung giữa Cộ ng đoàn, vi ̀Chúa Giê-su hứa sẽ luôn hiệ n diệ n khi có hai ba người hiệp lời cầu xin 
nhân danh Người. 

3. CHÚ THIĆH:  
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- C 15-16: + Người anh em: Anh em nói đây là anh em cùng mộ t Cộ ng đoàn đức tin (x. Mt 
23,8; 28,10). + Phạm tội: Không nhât́ thiêt́ phả i là tộ i phạ m đêń người sử a lôĩ, nhưng là những 
lôĩ nặ ng nề, công khai, gây gương mù gương xâú và làm tổ n thương cho Cộ ng đoàn. Câu này 
cho thâý Hộ i Thańh không chỉ  bao gồm những người hoàn thiệ n, mà còn có cả  những tộ i nhân 
nữa. + Hãy đi sửa lỗi nó: Ở đây Đức Giê-su dạ y phả i đi sử a lôĩ cho kẻ  có tộ i do đòi hỏ i củ a 
đức bać aí. Vi ̀môĩ thành viên trong Cộ ng đoàn đều có trách nhiệ m liên đới với đời sống đạ o đức 
củ a anh em miǹh. Sự  sử a lôĩ này không mâu thuâñ với lời dạ y về việ c phả i trańh xet́ đoań anh 
em và đừng đòi lâý caí rać ra khỏ i mắt anh em, đang khi có cả  caí xà trong mắt mình (x. Mt 7,1-
5). Như vậ y sử a dạ y không phả i là sự  khiể n traćh hay la mắng miệ t thị , mà là do tiǹh yêu 
thương thúc baćh. Cần tạ o điều kiệ n để  tộ i nhân tự nhậ n ra lỗi của miǹh và thành tâm sám hối. 
+ Một miǹh anh với nó mà thôi: Đây là sử a lôĩ ca ́nhân, nhằm tôn trọ ng và giữ thể  diệ n cho 
kẻ  có tộ i. Nêú caćh này không hiệ u quả  thi ̀mới sử  dụ ng các cách khać. + Được món lợi là 
người anh em miǹh: Món lợ i ở  đây không có nghiã là “có lời” thêm đượ c mộ t người bạ n hay là 
chiêń thắng đượ c mộ t đối thủ . Nhưng là giúp cho Hộ i Thańh khỏ i bị  mât́ đi mộ t thành viên. + 
Còn nêú nó không chị u nghe thi ̀hãy đem theo một hay hai người nữa: Chỉ  thị  này nhâń 
mạ nh đêń sự  kiên nhâñ phả i có đối với những tộ i nhân bướng bỉ nh cố châṕ. Việ c đem theo mộ t 
hay hai người nữa là để  giúp tộ i nhậ n y ́ thức hơn về tộ i củ a miǹh, như luậ t Mô-sê dạ y: “Mộ t 
nhân chứng duy nhất không thể  đứng lên buộ c tộ i mộ t người về bât́ cứ tộ i lôĩ nào. Phả i căn cứ 
vào lời củ a hai hay ba nhân chứng, sự  việ c mới đượ c cứu xet́” (Đnl 19,15). Tuy nhiên, chỉ  thị  củ a 
Đức Giê-su nói đây không phả i là nhân chứng buộ c tộ i, nhưng là những người trợ  lự c có uy tiń, 
để  giúp tộ i nhân dê ̃dàng sử a lôĩ.  

- C 17-18: + Đi thưa Hội thánh: vi ̀Hộ i thánh đa ̃đượ c Chúa ban cho quyền cầm buộ c và tháo 
cở i (x. Mt 18,18). Đưa ra Hộ i Thańh không phả i để  xet́ xử , nhưng để  tội nhân có dịp tỏ  lòng saḿ 
hối để đượ c tha. + Kể nó như một người ngoại: Nêú kẻ  có tộ i cố chấp không muốn ở  trong 
Hộ i Thańh, thi ̀se ̃đượ c kể  là “dân ngoạ i hay người thu thuê”́, nghiã là người đang lầm lạ c về đức 
tin và luân ly.́ Từ nay Hộ i Thańh không còn traćh nhiệ m trự c tiêṕ đối với họ  nữa và chỉ  còn biêt́ 
phó thác họ  cho lòng thương xót củ a Thiên Chúa. + Dưới đât́ anh em cầm buộc những điêù 
gi:̀ Đức Giê-su trao cho Nhóm Mười Hai cũng mộ t thứ quyền cầm buộ c và thaó cở i như đa ̃ban 
cho Phê-rô trước đó (x. Mt 16,19). Nhờ đó, Hộ i Thańh có thể  thiêt́ lậ p luậ t lệ  cho cać tiń hữu. Khi 
trao quyền cầm buộ c thaó cở i cho Nhóm Mười Hai, Đức Giê-su không baĩ bỏ  quyền củ a Phê-rô 
để  ban lạ i cho Hộ i Thánh. Nhưng Người chỉ  muốn cać môn đệ  liên kêt́ với Phê-rô là đầu. + Dưới 
đât́, anh em tháo cởi những điêù gi…̀: Mọ i phań quyêt́ củ a Hộ i thańh về đức tin và luân ly ́
đượ c Công Đồng Chung bàn thả o biể u quyêt́ và đượ c Đâńg kê ́vị  thańh Phê-rô chińh thức công 
bố ở  trần gian, thi ̀sẽ đượ c ơn bất khả  ngộ  và đượ c phê chuẩ n ở  trên trời như lời Chúa hứa.  

- C 19-20: + Nêú ở dưới đât́, hai người trong anh em họp lời cầu xin bât́ cứ điêù gi:̀ Lời 
cầu nguyệ n riêng củ a môĩ người trong phòng kiń là caćh cầu nguyệ n khiêm tốn đẹ p lòng Chúa 
(x. Mt 6,6). Nhưng lời cầu nguyệ n chung củ a Cộ ng đoàn càng đẹ p lòng Chúa hơn và dê ̃đượ c 
châṕ nhậ n hơn. Cầu nguyệ n chung là mộ t phương thức duy tri ̀đức aí và sự  hiệ p nhât́ củ a Cộ ng 
đoàn. Khi hộ i họ p, các tiń hữu cần lưu y ́hai điều quan trọ ng: mộ t là phả i hộ i họ p trong tiǹh bać 
aí và hiệ p nhât́. Hai là phả i nhân danh Đức Giê-su, nghiã là nhằm xây dự ng Hộ i thańh, làm cho 
Tin mừng củ a Chúa Giê-su ngày mộ t lan rộ ng. + Vi ̀ ở đâu có hai ba người họp lại nhân 
danh Thầy: Đây không phả i là họ p nhau để  ăn nhậ u mang tińh thê ́tụ c, nhưng nhân danh Chúa 
Giê-su, để  đượ c nghe lời Người dạ y dỗ nhờ ơn Thańh thần soi sáng hướng dẫn. + Có Thầy ở 
đâý với họ: Trong thời Cự u ước, Đức Chúa luôn hiệ n diệ n giữa dân Người qua hiǹh cộ t mây đậ u 
trên Nhà Tạ m che nắng ban ngày và cộ t lử a chiếu sańg vào ban đêm (x. Xh 40,34-38). Người 
cũng hứa se ̃hiệ n ra nói với dân It́-ra-en trên nắp thi ân củ a Hòm Bia Giao Ước (x. Lv 16,2). Đêń 
thời Tân Ước, không những Đức Giê-su hứa se ̃ hiệ n diệ n môĩ khi Cộ ng đoàn họ p nhau cầu 
nguyệ n, mà cả  những khi họ  họ p nhau nhân danh Người. Người hiệ n diệ n để  giúp họ  xây dự ng 
tiǹh yêu thương hiệ p nhât́, sử a lôĩ cho nhau, hòa giả i những bất hòa chia re ̃và duy tri ̀sự  hiệ p 
thông giữa Cộ ng đoàn. 
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4. CÂU HỎI:  
1) Phải chăng Nước Trời là Hội thánh trần gian chỉ  gồm những thành phần tốt lành 
thánh thiện ? 2) Các tiń hữu cần đối xử thế nào đối với những thành viên mắc phải lỗi 
lầm nghiêm trọng ? 3) Cần phải sửa lỗi cho nhau qua mấy bước thế nào? 4) Tại sao ta 
phải đi thưa kẻ có tội với Hội Thánh ? 5) Hội thánh ra vạ tuyệt thông cho những loại 
tội nhân nào và ra vạ nhằm mục đićh gi ̀ ? 6) Phải chăng ở đây khi cũng trao cho 
Nhóm Mưới Hai quyền cầm buộc và tháo cời (x Mt 18,18), Chúa Giê-su đã gián tiếp 
truất quyền đã trao cho Tông đồ Phê-rô trước đó (x Mt 16,19) ? 7) Tại sao lời cầu 
nguyện chung của Cộng đoàn lại có giá trị  hơn lời cầu nguyện riêng của cá nhân trong 
phòng kiń ? 8) Đức Giê-su hứa sẽ hiện diện giữa Cộng đoàn trong những trường hợp 
nào ? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI Chúa: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thi ̀anh hãy đi sửa lỗi nó, một 
miǹh anh với nó mà thôi. Nếu nó chị u nghe anh, thi ̀anh đã được món lợi là người anh 
em miǹh” (Mt 18,15).  

2. CÂU CHUYỆN: NGÔN SỨ NA-THAN SỬA LỖI CHO VUA ĐA-VIT́ 
Ngày nọ  Đức Chúa đa ̃sai ngôn sứ Na-than đêń với vua Đa-vit́. Ông vào gặ p vua và nói với nhà 
vua: “Có hai người trong cùng mộ t thành, mộ t người giàu và mộ t người nghèo. Người giàu thi ̀có 
chiên dê và bò nhiều lắm. Còn người nghèo chẳ ng có gi ̀ cả , ngoài con chiên caí nhỏ  độ c nhât́ 
ông đa ̃mua. Ông nuôi nó và nó lớn lên ở  bên ông, cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với 
ông, uống chung cheń với ông, ngủ  trong lòng ông, ông coi nó như mộ t đứa con gaí củ a ông. 
Mộ t hôm người giàu có khaćh đêń thăm. Ông ta không bắt chiên dê hay bò củ a miǹh mà sai gia 
nhân đi bắt con chiên caí củ a người nghèo kia mang về làm thị t đaĩ khaćh”. Vua Đa-vit́ bừng 
bừng nổ i giậ n với kẻ  giàu có âý và nói với ông Na-than rằng: “Có Đức Chúa hằng sống! Kẻ  nào 
làm điều âý thậ t đańg chêt́ ! Nó phả i đền gâṕ bốn con chiên caí, bở i vi ̀nó đa ̃làm chuyệ n âý và 
vi ̀đa ̃không có lòng thương xót”. Bâý giờ Na-than mới nói với vua Đa-vit́: “Kẻ  đó chińh là ngài ! 
Đức Chúa, Thiên Chúa củ a It́-ra-en phań thế này: “Chińh Ta đa ̃xức dầu phong ngươi làm vua 
cai trị  It́-ra-en. Chińh Ta đa ̃giả i thoát ngươi khỏ i tay vua Sa-un. Ta đa ̃ban cho ngươi nhà củ a 
chúa thượ ng ngươi, và đặ t cać người vợ  củ a chúa thượ ng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đa ̃cho 
ngươi nhà It́-ra-en và Giu-đa. Nêú bâý nhiêu mà còn qua ́it́, thi ̀Ta se ̃ban thêm cho ngươi gâṕ 
mâý lần như thê ́nữa. Vậ y tạ i sao ngươi lạ i khinh dể  lời Ta mà làm điều dữ traí mắt Ta ? Ngươi 
đã dùng gươm đâm chêt́ U-ri-gia người Khết. Vợ  củ a y thi ̀ngươi đa ̃cướp lâý làm vợ  ngươi. Còn 
chińh y thi ̀ngươi đa ̃dùng gươm củ a con caí Am-mon mà giêt́. Ấy vậ y, gươm se ̃không bao giờ 
ngừng cheḿ người nhà củ a ngươi, bở i vi ̀ngươi đa ̃khinh dể  Ta và cướp vợ  củ a U-ri-gia người 
Khêt́ làm vợ  ngươi”.  Đức Chúa phań thê ́này: “Ta sắp dùng chińh nhà củ a ngươi mà gây họ a 
cho ngươi. Ta se ̃bắt cać vợ  ngươi trước mắt ngươi mà cho mộ t người khać, và nó se ̃nằm với 
cać vợ  củ a ngươi giữa thanh thiên bạ ch nhậ t. Thậ t vậ y, ngươi đa ̃hành độ ng leń lút, nhưng Ta, 
Ta se ̃làm điều âý trước mặ t toàn thể  It́-ra-en và giữa thanh thiên bạ ch nhậ t”. Bâý giờ vua Đa-vit́ 
nói với ông Na-than: “Tôi thậ t đa ̃đắc tộ i với Đức Chúa” (x 2 Sm 12,1-13). 

3. SUY NIỆM: 
Hộ i thańh gồm cać tiń hữu có đức tin và đa ̃đượ c thańh hóa nhờ cać bi ́tićh. Nhưng bao lâu còn 
ở  trần gian, cać tiń hữu vâñ sai lôĩ như bao người khać. Họ  có thể  sai lầm và phạ m phả i nhiều tộ i 
lôĩ, gây ra gương mù gương xâú và nên cớ vâṕ phạ m cho người lương. Tuy nhiên, không phả i 
cać vị  chủ  chăn thâý con caí miǹh sai lôĩ là phải xử  phạ t ngay. Bài Tin Mừng hôm nay gợ i cho 
chúng ta thaí độ  phả i có đối với những kẻ  sai lôĩ trong Cộ ng đoàn thê ́nào, để  vừa giữ đượ c đức 
bać aí lạ i vừa đem lạ i hiệ u quả  giúp tộ i nhân nhậ n ra lôĩ lầm để  họ thành tâm saḿ hối và tu sử a 
đời sống nên tốt hơn.  

1. SỬA LỖI LÀ MỘT HÀNH VI BÁC ÁI YÊU THƯƠNG: 
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Đức Giê-su dạ y cać tiń hữu không đượ c im lặ ng khi thâý anh chị  em miǹh có lôĩ, nhưng phả i 
mạ nh dạ n và thẳ ng thắn góp y,́ giúp họ  nhậ n ra lôĩ lầm để  sử a đổ i (x. Mt 18,15). Vi ̀“Thiên Chúa 
không muốn cho những kẻ  có tộ i phả i chêt́, nhưng muốn họ  ăn năn saḿ hối và đượ c sống”.  
- Nhiều khi chúng ta không daḿ thẳ ng thắn sử a lôĩ tha nhân vi ̀sợ  làm họ  tức giậ n, sợ  miǹh se ̃bị  
mât́ quyền lợ i hoặ c sợ  se ̃bị  trả  thù. Thaí độ  im lặ ng như thê ́là đồng loã với tộ i ać.  
- Cũng cần phân biệ t giữa sự  khiêm tốn góp y ́sử a lôĩ tha nhân với thaí độ  tọ c mạ ch tức là sự  
“vạ ch lá tim̀ sâu, bới lông tim̀ vêt́”, hay thaí độ  lên mặ t dạ y đời là sự  kiêu căng: “Chân miǹh 
những lâḿ bê bê. Lạ i cầm bó đuốc mà rê chân người”. Chińh Đức Giê-su đa ̃quở  traćh cać Biệ t 
phaí và luậ t si ̃Do Thaí về thaí độ  đạ o đức giả  này: “Sao anh thâý caí rać trong con mắt củ a 
người anh em, mà caí xà trong con mắt củ a miǹh thi ̀ lạ i không để  y ́ tới ? Sao anh lạ i nói với 
người anh em: Haỹ để  tôi lâý caí rać ra khỏ i mắt bạ n, trong khi có cả  mộ t caí xà trong con mắt 
anh ? Hỡi kẻ  đạ o đức giả  ! Lâý caí xà ra khỏ i mắt anh trước đa,̃ rồi anh se ̃thâý ro,̃ để  lâý caí rać 
ra khỏ i mắt người anh em” (Mt 7,3-5). 
- Tuy nhiên, sử a lôĩ còn là mộ t hành độ ng phả i làm vi ̀tiǹh yêu thương như cha mẹ  có bổ n phậ n 
phả i sử a dạ y con caí: “Yêu cho roi cho vọ t, ghet́ cho ngọ t cho bùi”. Thâý mộ t người đang đi vào 
đường dẫn đêń đầm lầy có nguy cơ sụ t lún chêt́ người mà không lên tiêńg cả nh baó thi ̀đó chińh 
là mộ t tộ i ać. Thâý mộ t người làm sai, có thể  gây thiệ t hạ i lớn lao cho bả n thân, gia điǹh và tập 
thể mà không lên tiêńg can ngăn thi ̀cũng là mộ t trọ ng tộ i ! 

2. NGHỆ THUẬT SỬA LỖI THA NHÂN:  
Tuy nhiên, cũng giống như việ c giả i phâũ mộ t khối u ać tińh củ a bać si ̃phâũ thuậ t. Nêú thiêú 
kinh nghiệ m hay làm không đúng ky ̃thuậ t thi ̀không những không chữa lành vết thương mà còn 
gây thiệ t hạ i lớn lao hơn cho bệ nh nhân. Cũng vậ y, sử a lôĩ cho anh em là mộ t nghệ  thuậ t, đòi 
người sử a lôĩ phả i tuân theo mộ t số nguyên tắc tâm ly.́ Tin Mừng hôm nay đa ̃đề ra ba điều kiện 
phả i có khi sử a lôĩ cho anh em là tê ́nhị , kiń đaó và kiên nhâñ.  
+ Tê ́nhị : Phả i đặ t miǹh vào hoàn cả nh củ a người bị  sử a lôĩ, để  biêt́ khi nào nên nói và nói caćh 
nào để  người bị  sử a lôĩ dê ̃dàng châṕ nhậ n. 
+ Kiń đaó: Là phả i góp y ́riêng, không để  người khać biêt́, hầu trańh cho kẻ  có lôĩ bị  xấu hổ  và 
mặ c cả m. 
+ Kiên nhâñ: Là không nóng vộ i và đừng đòi phả i đạt kêt́ quả  trước mắt, nhưng biêt́ kiên nhâñ 
chờ đợ i để kẻ  có lôĩ thêm thời gian phù hợp với hòan cả nh cụ  thể  củ a họ .      
Đức Giê-su đa ̃dạ y cać môn đệ  bốn bước sử a lôĩ như sau: Mộ t là đi gặ p riêng giữa ta và họ . Hai 
là nêú họ  không sử a lôĩ thi ̀se ̃mang theo mộ t hoặ c hai nhân chứng, không phả i để  làm aṕ lự c 
mà để  mọ i việ c đượ c sańg tỏ  và khaćh quan hơn, nhờ lời củ a cać nhân chứng. Người ta thường 
gọ i bước này là “ba mặ t mộ t lời”. Nêú họ  vâñ cố châṕ không nghe, thi ̀phả i sang bước thứ ba là 
đưa họ  ra Cộ ng đoàn. Không phả i để  xet́ xử , nhưng để  nhờ thê ́gia ́củ a Cộ ng đoàn mà khuyên 
bả o họ  (x. Mt 18,20). Nêú họ  vâñ cố châṕ không nghe Cộ ng đoàn, thi ̀sang bước bốn là họ  tự  
loạ i miǹh ra khỏ i Cộ ng đòan Hộ i thańh. Từ đây họ  không còn là thành viên củ a Hộ i thańh nữa. 
Cũng giống như trường hợ p mộ t bàn chân đa ̃bị  hoạ i tử , nêú giữ lạ i thi ̀tiǹh trạ ng họ ai tử  se ̃lây 
lan sang cać phần chi thể  lành khać nên phả i “đọ an chi”, nghiã là thaó bỏ  đi khớp cổ  chân hay 
khớp đầu gối càng sớm càng tốt. Những tộ i nhân cố châṕ trong sự  sai lạ c về đức tin se ̃đượ c liệ t 
vào thành phần “dân ngoạ i và người thu thuê”́, không còn thuộ c về Hộ i thańh nữa. Từ đây Hộ i 
thańh không chị u bât́ cứ traćh nhiệ m nào đối với họ , và chỉ  còn biết phó thać họ  cho lòng nhân 
từ thương xót củ a Thiên Chúa. 

3. THẤY NGƯỜI LẠI NGHI ̃ĐẾN TA:  
Góp y ́sử a lôĩ anh em là mộ t bổ n phậ n do tiǹh yêu thương thôi thúc. Nhưng bả n thân môĩ người 
chúng ta cuñg cần phả i đượ c người khać sử a lôĩ. Mộ t cộ ng đoàn trưở ng thành là khi phát hiệ n có 
điều gi ̀sai traí thi ̀cać thành viên se ̃họ p nhau để  góp y ́sử a lôĩ cho nhau trong tiǹh huynh đệ . Lời 
góp y ́phả i phat́ xuât́ do độ ng lự c tiǹh thương, chứ không do ganh ghet́ đố kỵ  hay ać cả m ca ́
nhân. Môĩ người cần khiêm tốn lắng nghe cać lời góp y ́ thẳ ng thắn củ a anh em, và thậ m chi ́
nghe cả  những lời chỉ  trićh củ a kẻ  thù nữa. Nhiều khi chúng ta nghi ̃rằng: Haỹ cứ chị u đự ng cho 
xong theo kiểu “di ̃hòa vi quy”́. Nhưng như vậ y se ̃xả y ra tiǹh trạ ng “bằng mặ t chứ không bằng 
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lòng”. Bầu không khi ́ trong Cộ ng đoàn se ̃ bị  ô nhiêm̃ do mọ i người thủ  thê ́ giữ ke ̃ với nhau. 
Chińh khi daḿ đối diệ n với thự c tê ́ phũ phàng, daḿ chị u sự  mổ  xẻ  đau đớn… se ̃ làm cho đời 
sống chung ngày thêm tốt đẹ p hơn, Cộ ng đoàn se ̃được an vui, phả n ả nh tiǹh yêu củ a Thiên 
Chúa và luôn có sự  hiệ n diệ n củ a Đức Ki-tô như Người đa ̃nói: “Vi ̀ở  đâu có hai ba người họ p lạ i 
nhân danh Thầy, thi ̀có Thầy ở  đâý, giữa họ ”. (Mt 18,20).  

4. THẢO LUẬN:  
1) Bạn có khi nào bị  người khác phê biǹh góp ý chưa ? Nếu có, bạn cảm thấy thế nào 
khi bị  phê phán về các hành vi sai lỗi khuyết điểm ? 2) Chúng ta có cần phải góp ý 
sửa lỗi cho nhau không ? Tại sao ? 3) Khi thấy cấp trên mắc phải một lỗi lầm nghiêm 
trọng, ta se ̃ góp ý để sửa lỗi họ thế nào để vừa đạt kết quả, lại vừa tránh sự căng 
thẳng trong quan hệ sau này ? 4) Khi làm việc trong một công sở hay công ty mà ban 
lãnh đạo thông đồng thâm lạm công quỹ để chia nhau. Ta nên làm gi ̀để vừa tránh bị  
cô lập đào thải, nhưng đồng thời cũng giữ được sự công minh chińh trực của người 
môn đệ Chúa Giê-su ? 

5. NGUYỆN CẦU: 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xưa Chúa đa ̃từng có cać người bạ n thân là 3 chị em gia điǹh ở Bê-ta-ni-a 
(x. Ga 11,5.11). Chúa cũng không coi cać môn đệ  là tôi tớ, nhưng là bạ n nghiã thiêt́, để  tâm sự  
vui buồn với cać ông (x. Ga 15,15). Hôm nay, chúng con xin tạ  ơn Chúa đa ̃ban cho chúng con 
có những người bạ n thân, để  nâng đỡ chúng con trên bước đường đời.  
- LẠY ChÚA. Dù giữa chúng con có những khać biệ t, nhưng xin Chúa ban cho chúng con hiệ p 
nhât́ nên mộ t trong tiǹh yêu củ a Chúa. Xin cho chúng con biêt́ thậ t tiǹh yêu thương nhau, biêt́ 
chia sẻ  cho nhau những niềm vui nôĩ buồn, biêt́ nâng đỡ an ủ i nhau môĩ khi bị  thất bạ i, biêt́ 
độ ng viên khen ngợ i nhau trong những thành công, luôn khićh lệ  nhau cố gắng vươn lên, và 
nhât́ là săñ sàng góp y ́xây dự ng để  cùng thăng tiêń. Xin cho chúng con trở  nên những bạ n hữu 
nghiã thiêt́ củ a Chúa, nhờ năng họ c hỏ i suy niệ m Lời Chúa, để  qua đó, chúng con se ̃trở  nên bạ n 
hữu nghĩa thiêt́ củ a Chúa và của anh em.  
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH -  HHTM 
 
 
 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A 
Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35 

HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mt 18,21-35 
(21) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em 
con cứ xúc phạm đến con, thi ̀ con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ? 
(22) Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần 
bảy”. (23) Vi ̀ thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các 
đầy tớ của miǹh thanh toán sổ sách. (24) Khi nhà vua vừa bắt đầu, thi ̀người ta dẫn 
đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. (25) Y không có gi ̀để trả, nên tôn chủ 
ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. (26) Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp 
miǹh xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. (27) 
Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (28) 
Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm 
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quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !”. (29) Bấy giờ, người đồng 
bạn sấp miǹh xuống năn nỉ : “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi se ̃ lo trả 
anh”. (30) Nhưng y không chị u, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 
(31)Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi triǹh bày với 
tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. (32) Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến vào bảo: “Tên đầy 
tớ độc ác kia. Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vi ̀ngươi đã van xin Ta, (33) thi ̀đến 
lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chińh ta đã thương xót 
ngươi sao ? (34) Rồi tôn chủ nổi cơn thị nh nộ, trao y cho lińh hành hạ, cho đến ngày y 
trả hết nợ cho ông. (35) Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng se ̃đối xử với anh em 
như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em miǹh”. 

2. Ý CHIŃH: HÃY THA THỨ ĐỂ ĐÁNG ĐƯỢC THỨ THA  
Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su không châṕ nhậ n giới hạ n tha thứ bẩ y lần do Phê-rô đề 
nghị , nhưng Người đòi môn đệ  phả i tha bả y mươi lần bả y, nghiã là phả i tha luôn luôn cho anh 
em miǹh. Qua dụ  ngôn này, Đức Giê-su dạ y cać môn đệ  phả i săñ lòng tha thứ những tộ i nợ  củ a 
anh em miǹh vi ̀ba ly ́do như sau: Mộ t là vi ̀ta đa ̃đượ c Thiên Chúa tha thứ vô điều kiệ n. Hai là vi ̀
số nợ  củ a anh em đối với ta chẳ ng là gi ̀so với số nợ  ta mắc đối với Thiên Chúa. Ba là nêú ta đòi 
anh em tińh sổ  sòng phẳ ng, thi ̀ta cũng se ̃bị  Thiên Chúa tińh sổ  nợ  sòng phẳng như vậ y.  

3. CHÚ THIĆH:  

- C 21-22: + Ông Phê-rô đêń gần Đức Giê-su mà hỏi…: Phê-rô muốn biêt́ phả i xử  tri ́thê ́
nào đối với những kẻ  đa ̃xúc phạ m đêń miǹh ? + Con phải tha đêń mâý lần ? Có phải bảy 
lần không ?: Cać Ráp-bi Do thaí xưa dạ y "qua ́tam ba bậ n" nghiã là tha tối đa 3 lần. Tông đồ 
Phê-rô thi ̀đưa ra số 7 lần là mộ t con số hoàn hả o. Nhưng Đức Giê-su còn đòi cać môn đệ  phả i đi 
xa hơn nhiều. + Thầy không bảo là đêń bảy lần, nhưng là đêń bảy mươi lần bảy: Có chô ̃
ghi là bả y mươi bả y lần bả y. Ông La-meć xưa đa ̃đòi vợ  con phả i trả  thù cho ông: “Ca-in se ̃đượ c 
baó thù gấp bả y, còn La-meć thi ̀gâṕ bả y mươi bả y” (x. St 4,24). Ở đây, thay vi ̀đòi báo thù, Đức 
Giê-su lạ i đòi môn đệ  phả i tha thứ bả y mươi lần bả y, nghiã là: Phả i tha luôn luôn, không giới hạ n 
số lần và phả i tha vô điều kiệ n. Ly ́do để  tha không phả i do kẻ  có lôĩ đa ̃biêt́ ăn năn sám hối, 
cũng chẳ ng phả i vi ̀kẻ  bị  xúc phạ m muốn tỏ  ra sự  quả ng đạ i củ a miǹh, nhưng chỉ  vi ̀Thiên Chúa 
đa ̃đối xử  caćh quả ng đạ i và bao dung đối với mọ i con nợ  củ a miǹh.  

- C 23-25: + Ông vua kia: Trong Kinh Thánh, vua thường aḿ chỉ  Thiên Chúa, Đâńg có quyền 
tối thượ ng trên mọ i phàm nhân, là vị  thẩ m phań tối cao và có quyền ra ań lệ nh cuối cùng. + 
Đòi các đầy tớ của miǹh thanh toán sổ sách: Ở đây là tińh sổ  theo pheṕ công biǹh. + Các 
đầy tớ: Trong Thańh Kinh, đầy tớ vừa aḿ chỉ  thuộ c hạ  hay nô lệ  mà cũng aḿ chỉ  bề tôi hay cậ n 
thần củ a nhà vua, là những người có đầy thê ́ lự c (x. 1 Sm 8,14; 2 V 5,6). + Một kẻ măć nợ 
vua mười ngàn nén vàng: Môĩ neń vàng thời đó gia ́saú ngàn quan tiền, tương đương với saú 
ngàn ngày công. Mười ngàn neń vàng tương đương với 60.000.000 (saú mươi triệ u) quan tiền + 
Y không có gi ̀để trả: Không trả  đượ c vi ̀món nợ  quá lớn. Cũng vậ y, tộ i lôĩ củ a con người phạ m 
đêń Thiên Chúa nặ ng nề vô cùng, không bao giờ người ta có thể  trả  hêt́ đượ c. + Chủ ra lệnh 
bán y cùng tât́ cả vợ con, tài sản mà trả nợ: Trong Kinh Thánh có những trường hợ p người 
mắc nợ  không trả  đượ c món nợ , nên đa ̃bị  chủ  bắt con caí người ấy phả i làm nô lệ  để  trừ nợ  (x. 
2 V 4,1). Ở đây cho thâý cả  vợ  con cũng phả i liên đới chị u traćh nhiệ m trong việ c trả  nợ . Như 
vậ y tộ i lôĩ gây ra hậ u quả  nghiêm trọ ng không những đối với người phạm tộ i, mà còn đối với cả  
những người thân trong gia điǹh nữa.  

- C 26-27: + Sâṕ miǹh xuôńg bái lạy: Người đầy tớ biể u lộ  thaí độ  khiêm nhường luỵ  phụ c 
bằng việ c sâṕ miǹh xuống trước tôn chủ  mà baí lạ y. + Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ 
lo trả hêt́: Anh ta không daḿ xin tôn chủ  tha nợ , vi ̀anh biêt́ số nợ  kia qua ́ lớn, và anh không 
đańg đượ c tha món nợ  âý. Anh chỉ  daḿ xin thêm thời gian để  lo thu xêṕ trả  nợ . Cũng giống như 
đứa con hoang đàng thâý miǹh không còn đańg đượ c Cha tiêṕ nhậ n làm con giống như trước 
đó, mà chỉ  daḿ xin cha cho anh đượ c làm công cho cha để  đền tộ i mà thôi (x. Lc 15,19). + Tôn 
chủ của tên đầy tớ liêǹ chạnh lòng thương, cho y vê ̀và tha luôn món nợ: Cho dù món 
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nợ  qua ́lớn, nhưng thấy người đầy tớ có thaí độ  khiêm nhường xin đượ c khât́ nợ , thi ̀tôn chủ  đa ̃
độ ng lòng thương. Ông không những cho khât́ mà còn săñ sàng tha hêt́ số nợ  lớn lao cho anh 
ta. Cũng vậ y, dù tộ i chúng ta phạ m đêń Chúa nặ ng đêń đâu đi nữa, nhưng nêú ta ăn năn và 
quyêt́ tâm chừa cả i, thi ̀Thiên Chúa cũng se ̃tha thứ cho ta tât́ cả , và còn ban thêm nhiều ơn hơn 
cả  những điều ta daḿ cầu xin Người.  

- C 28-30: + một người đồng bạn, măć nợ y một trăm quan tiêǹ: Người bạ n này chỉ  mắc 
nợ  y mộ t trăm quan tiền, tương đương với mộ t trăm ngày công lao độ ng. Ở đây so sánh hai 
món nợ  chênh lệ ch nhau qua ́nhiều nhằm diêñ tả  tộ i lôĩ chúng ta xúc phạ m đêń Thiên Chúa thậ t 
qua ́nặ ng nề, nêú so với tộ i anh em phạ m đêń ta. Vi ̀Thiên Chúa thańh thiệ n và uy quyền vô 
cùng, nên tộ i ta dù nhỏ  be,́ cũng trở  nên nặ ng hơn nhiều lần. Giống như khi ta dùng mộ t lời nào 
đó để  chử i bạ n bè nặ ng mộ t, nhưng nêú ta cũng dùng lời đó để  chử i cha mẹ  hay người bề trên 
thi ̀ se ̃ thành nặ ng hơn gâṕ mười. + Y túm lâý, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !”: Câu 
chuyệ n này diêñ tả  thaí độ  khắc nghiệ t củ a tên đầy tớ đối với mộ t người bạ n là con nợ  củ a hắn 
ta. Thaí độ  này tương phả n với thaí độ  bao dung độ  lượ ng củ a tôn chủ  đối với anh ta. + Thưa 
anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh: Thaí độ  và lời năn nỉ  củ a người đồng 
bạ n cũng giống như thaí độ  và lời cầu xin củ a tên đầy tớ đối với tôn chủ  trước đó. Cả  hai con nợ  
đều không daḿ xin tha nợ , mà chỉ  xin khât́ mộ t kỳ hạ n. Đức Giê-su cố y ́triǹh bày sự  tương đồng 
giữa thaí độ  củ a hai con nợ , để  làm nổ i bậ t sự  tương phả n, mộ t bên là lòng quả ng đạ i bao dung 
củ a Thiên Chúa tha nợ  vô điều kiệ n, và bên kia là sự  hà khắc độ c ać củ a phàm nhân chúng ta 
đòi xử  ly ́tới cùng. + Nhưng y không chị u, cứ tôńg anh ta vào ngục cho đêń khi trả xong 
nợ: Khi bắt con nợ  vào ngụ c, chủ  nợ  cưỡng bức lao độ ng để  trừ dần số nợ , hoặ c để  người này 
phả i nhờ thân nhân bań đồ đạ c nhà cử a, hay đi vay mượ n để  lấy tiền trả  nợ . Ở đây cho thâý 
lòng dạ  tên đầy tớ này thậ t hẹ p hòi và thiêú lòng khoan dung độ  lượ ng.  

- C 31-33: + Các đồng bạn của y buồn lăḿ, mới đi triǹh bày với tôn chủ: Họ bất mañ 
trước cách cư xử vô nhân đạ o và độ c ać củ a tên đầy tớ với bạ n hắn ta. Thaí độ  âý traí với lòng 
quả ng đạ i bao dung mà hắn đa ̃nhậ n đượ c từ nơi tôn chủ . Vi ̀thê ́những người này đa ̃đi tố cáo 
hành độ ng bất nhân củ a hắn để  yêu cầu tôn chủ  xử  ly ́hắn. + Tên đầy tớ độc ác kia: Tôn chủ  
la rầy sự  độ c ać mà hắn đa ̃xử  với con nợ  củ a hắn, traí với lòng khoan dung củ a ông đối với hắn. 
+ Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chińh ta đã thương xót ngươi sao ?: 
Tôn chủ  đa ̃hạ ch tên đầy tớ về thaí độ  thất nhân ać đức đối với đồng bạ n củ a hắn. Trong kinh 
Lạ y Cha, Đức Giê-su cũng dạ y cać môn đệ  phả i tha thứ tộ i nợ  cho anh em để  xứng đańg đượ c 
Thiên Chúa tha thứ tộ i nợ  cho miǹh.  

- C 34-35: + Tôn chủ nổi cơn thị nh nộ: Việ c tên đầy tớ không chị u tha thứ cho đồng bạ n 
khiêń hắn đa ̃bị  tôn chủ  nổ i giậ n. Ông đa ̃xử  ly ́với hắn theo pheṕ công biǹh là giam hắn vào 
ngụ c tối cho đêń khi trả  hêt́ số nợ , đúng như hắn đa ̃xử  ly ́với người bạ n là con nợ  củ a hắn trước 
đó. + Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đôí xử với anh em như thê:́ Lời kêt́ luậ n nhằm áp 
dụ ng cụ  thể  bài họ c: Nêú cać môn đệ  muốn đượ c Thiên Chúa đối xử  khoan dung tha thứ tộ i lôĩ 
cho miǹh, thi ̀cũng phả i săñ sàng tha thứ những lôĩ lầm cho anh em.  

4. CÂU HỎI:  
1) Phân biệt về số lần đòi báo thù của ông La-merk thời các Tổ phụ, lời dạy về số lần 
tha thứ của các rab-bi Do thái, lời đề nghị về số lần tha thứ cho anh em của Tông đồ 
Phê-rô và lới dạy về số lần phải tha thứ của Chúa Giê-su khác nhau thế nào ? 2) 
Trong dụ ngôn về hai con nợ, kẻ mắc nợ mười ngàn nén vàng đã cư xử thế nào đối với 
con nợ chỉ mắc nợ anh ta có một trăm quan tiền ? 3) Qua dụ ngôn này, Đức Giê-su 
muốn các môn đệ phải ứng xử thế nào đối với những kẻ xúc phạm đến mình ?  

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, 
nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em miǹh” (Mt 18, 35).  
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2. CÂU CHUYỆN: NGƯỜI HÀNH KHẤT CÓ LÒNG KHOAN DUNG THA THỨ:  
Văn hào Nga LÊ-ÔNG TÔN-TOI (León Tolstoi) có kể  mộ t câu chuyệ n ngụ  ngôn như sau:  
Có mộ t laõ hành khất kia đứng trước cử a nhà củ a mộ t người phú hộ  để  xin bố thi.́ Nhưng thay vi ̀
bố thi ́cho kẻ  nghèo, người phú hộ  kia lạ i nhặ t mộ t hòn đa ́neḿ vào laõ ăn mày để  xua đuổ i đi. 
Bị  hòn đá neḿ trúng vào mặ t, maú chả y đầm đià, laõ hành khât́ tức giậ n lắm, nhưng không làm 
gi ̀đượ c. Sau khi băng tạ m vêt́ thương, laõ ta đa ̃nhặ t lâý cụ c đa ́neḿ miǹh cho vào bị , rồi tự  
nhủ : “Ta se ̃mang theo hòn đa ́này cho đêń ngày mi bị  sa cơ thât́ thê.́ Bâý giờ ta se ̃dùng chińh 
nó để  neḿ trả  vào mặ t mi”. Nhiều năm sau, lời chúc dữ củ a laõ hành khât́ đa ̃thành sự  thậ t. Vi ̀
biể n lậ n công quy,̃ nên người phú hộ  đa ̃bị  bắt và còn bị  tị ch biên toàn bộ  tài sả n. Trong lúc lińh 
đêń vây bắt ông ta, thi ̀laõ hành khât́ kia cũng có mặ t ở  đó. Lòng căm hậ n ngày xưa giờ đây lạ i 
có dị p bùng phát trở  lạ i. Laõ ta cứ baḿ theo đaḿ người áp tả i kia, tay nắm chắc hòn đa ́năm 
xưa để  chờ cơ hộ i neḿ tên phú hộ  rử a hậ n. Nhưng đêń khi nhiǹ thâý gương mặ t tiều tụ y hốc 
hać củ a người này, thi ̀mộ t sự  thương cả m lạ i nổ i lên trong lòng laõ. Laõ tự  nhủ : “Bây giờ thi ̀tên 
phú hộ  này cuñg chỉ  là mộ t kẻ  khố raćh aó ôm còn khổ  hơn ta. Hắn vừa mât́ hêt́ tài sả n, lạ i còn 
bị  cùm trong ngụ c tối không biêt́ đêń khi nào. Như vậ y là ông Trời đa ̃trả  baó điều dữ xưa hắn 
đa ̃ làm cho ta rồi. Vậ y ta cần chi phả i baó oań nữa?”. Nghi ̃thê ́rồi, laõ hành khât́ buông tay ra 
cho hòn đa ́rơi xuống đât́ và bỏ  đi nơi khać.  

3. SUY NIỆM: 
Trong cuốn tiể u thuyêt́ “Mặ t trậ n phiá Tây vâñ yên tiñh” (All quite on the Western), tać giả  đa ̃
thuậ t lạ i câu chuyệ n cả m độ ng về hai người lińh Đức và Phaṕ như sau: 
“Lúc đó cuộ c chiêń đang diêñ ra rât́ ać liệ t giữa quân độ i hai nước Đức và Phaṕ. Mộ t chú lińh 
Đức còn trẻ  đang nằm sat́ dưới mộ t caí hố để  trańh đạ n pháo. Bôñg nhiên chú ta thâý mộ t 
người lińh Phaṕ cũng nhả y vào trong hố để  trańh đạ n đang nổ  ầm ầm chung quanh. Trước khi 
người lińh Phaṕ nhậ n ra kẻ  thù, thi ̀chú lińh Đức kia đa ̃đâm anh ta mộ t nhat́ trúng bụ ng, khiêń 
anh ta nga ̃ra bât́ tỉ nh. Bâý giờ chú lińh Đức kia chăm chú vào cặ p mắt thất thần củ a kẻ  thù. Chú 
ta thâý người này do maú ra nhiều nên đang há miệ ng thở  hắt ra rât́ gấp. Môi anh ta bị  khô như 
sắp nứt nẻ . Chú lińh Đức liền độ ng lòng trắc ẩ n, chú ta lâý ra biǹh nước đang đeo bên miǹh cho 
kẻ  thù sắp chêt́ kia uống. Sau khi uống xong mâý ngụ m nước thi ̀người lińh Phaṕ tắt thở . Caí 
chêt́ củ a anh ta khiêń chú lińh Đức độ t nhiên cả m thâý hối hậ n vi ̀đa ̃giêt́ chêt́ anh ta. Đây là lần 
đầu tiên chú nhúng tay vào maú. Chú ta tò mò muốn biêt́ tên củ a kẻ  kia. Khi lần túi quần người 
chêt́, chú ta lôi ra mộ t chiêć vi ́da, trong đó có gắn hiǹh người phụ  nữ kha ́đẹ p đang bê ́mộ t be ́
gaí khoả ng ba bốn tuổ i, mà chú ta đoań là vợ  con củ a người lińh Phaṕ này. Chú ta chợ t nhậ n ra 
anh ta không phả i là kẻ  thù củ a chú, nhưng là mộ t người chồng và mộ t người cha, là mộ t người 
cũng biêt́ yêu và muốn đượ c yêu, giống như chú vậ y. Chú liền lâý ra mộ t quyể n sổ  tay để  ghi đị a 
chỉ  củ a người chêt́, và giữ lạ i tâḿ hiǹh kia, mà chú đị nh viêt́ thư cho vợ  con anh ta để  bày tỏ  
lòng hối tiêć, đồng thời xin lôĩ vợ  con củ a người bị  chú giêt́ chêt́”.  
Chińh nhờ biêt́ thay đổ i caćh nhiǹ, mà chú lińh Đức đa ̃nhậ n ra người lińh Phaṕ không phả i là kẻ  
thù, nhưng là mộ t người anh em giống như chú, mộ t người chồng và người cha đang mong sớm 
châḿ dứt chiêń tranh để  đượ c trở  về sống hạ nh phúc bên vợ  con.  

- PHẢI THA ĐẾN MẤY LẦN VÀ TẠI SAO TA PHẢI THA THỨ ?: 
Về số lần tha thứ thi ̀cać Raṕ-bi Do thaí đa ̃dạ y chỉ  tha thứ tối đa 3 lần: “Qua ́tam ba bậ n”. Ông 
Phê-rô nghi ̃đề nghị  với Thầy để  tha tới bả y lần là nhiều rồi, nên chắc se ̃đượ c Thầy chấp thuậ n 
và khen ngợ i nữa. Nhưng ông thậ t bất ngờ khi nghe Thầy đòi ông không phả i chỉ  tha bả y lần, 
nhưng là bả y mươi lần bả y. Nghiã là phả i tha luôn luôn, không có giới hạ n và vô điều kiệ n (x. Mt 
18,22).  
Cać vị  giaó tổ  cũng kêu gọ i người ta phả i biêt́ tha thứ. Đức Phậ t thićh Ca dạ y: “Lâý oań baó oań, 
oań thù chồng chất, Lâý ơn baó oań, hóa giả i oań thù”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-
su dạ y cać môn đệ  phả i săñ lòng tha thứ cho anh em, để  xứng đańg đượ c Thiên Chúa tha thứ 
tộ i nợ  lớn lao cho miǹh qua câu chuyệ n về tên đầy tớ độ c ác. Hắn ta vừa đượ c tôn chủ  tha cho 
số nợ  vô cùng lớn lao là 10.000 neń vàng trong khi hắn chỉ  daḿ xin ông cho khât́ nợ . Nhưng hắn 
lạ i không đối xử  tốt như thê ́với người bạ n chỉ  nợ  hắn 100 quan tiền. Hắn đa ̃yêu cầu tống giam 
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người bạ n kia vào tù, cho đêń khi trả  hêt́ số nợ . Nghe vậ y, tôn chủ  đa ̃nổ i giậ n và xử  ly ́với hắn 
giống như hắn đa ̃làm cho người bạ n kia. Ông yêu cầu tống giam hắn vào ngụ c, cho đêń khi trả  
hêt́ số nợ  lớn lao, mà le ̃ra hắn đa ̃đượ c chủ  tha vô điều kiệ n.  
Như vậ y ly ́do Đức Giê-su đòi môn đệ  phả i tha thứ, không phả i vi ̀tộ i nhân đa ̃biêt́ nhậ n lôĩ, cũng 
chẳ ng phả i để  môn đệ  lậ p thêm công đức, nhưng chỉ  vi ̀họ  đa ̃đượ c Thiên Chúa tha cho món nợ  
khổ ng lồ là tộ i lôĩ đa ̃phạ m với Người.              

- THA THỨ THẬT KHÓ THỰC HIỆN NẾU KHÔNG CÓ ƠN Chúa GIÚP: 
Theo bả n tińh tự  nhiên, môĩ người chúng ta thậ t khó thoat́ khỏ i vòng lẩ n quẩ n là sự  tranh châṕ 
và oań thù. Luậ t “mắt đền mắt, răng thê ́răng” tuy là mộ t luậ t giúp trả  baó công minh, nhưng lạ i 
là nguyên nhân khiêń cho thê ́giới bị  lâm vào tiǹh trạ ng chiêń tranh và hậ n thù liên miên. Chỉ  khi 
con người biêt́ tha thứ cho nhau thi ̀họ  mới có thể  sống an biǹh và hạ nh phúc thự c sự . Khi tha 
thứ là ta săñ sàng chị u thiệ t thòi, là xać tiń rằng cuối cùng Tiǹh Thương se ̃chiêń thắng hậ n thù. 
Ngọ n lử a tiǹh thương chắc chắc se ̃đańh tan băng gia.́ Nó se ̃làm cho quả  tim chúng ta lạ i có thể  
rung độ ng và chạ nh lòng xót thương những kẻ  bât́ hạ nh, giống như Thiên Chúa.  
Cha Kit́-xi-ăng Xeć-ghê (Christian de Cherge)́ và 6 tu si ̃đa ̃đượ c bề trên phaí đi truyền giaó tạ i 
mộ t nước Hồi giaó xa xôi. Cać nhà lañh đạ o tôn giaó ở  đây đa ̃làm đủ  caćh để  hạ  uy tiń và trụ c 
xuât́ cać ngài. Nhưng cać tu si ̃không nao núng và vâñ kiên tri ̀với ơn gọ i thừa sai. Cuối cùng cać 
người lañh đạ o quyêt́ đị nh giêt́ cać ngài. Khi đượ c mậ t baó miǹh sắp bị  giêt́, cha Xeć-ghê đa ̃viêt́ 
mộ t bức thư để  săñ trong túi aó. Ngài viêt́ để  gử i cho những kẻ  thù ghet́ đang keó đêń giêt́ hạ i 
miǹh. Nộ i dung bức thư có đoạ n viêt́ như sau: “Và cả  bạ n nữa, mộ t người bạ n giây phút cuối 
cùng cuộ c đời tôi. Bạ n đa ̃không hiể u biêt́ việ c bạ n đang làm. Tôi cầu xin Chúa cho hai chúng ta 
đều là những kẻ  trộ m lành. Chúng ta hy vọ ng se ̃đượ c gặ p nhau trên quê trời. Nơi đó chúng ta 
se ̃đượ c ở  với Thiên Chúa là Cha chúng ta”. Lời le ̃trong bức thư không chút hờn oań. Cha Xeć-
ghê đa ̃coi kẻ  sắp giêt́ miǹh như là mộ t người bạ n, mộ t người trộ m lành giống như cha, và cha 
mong ước sau này se ̃gặ p đượ c anh ta ở  trên trời. Thậ t là mộ t sự  tha thứ phi thường giống như 
Đức Giê-su đa ̃xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ  đa ̃giêt́ hạ i miǹh: “Lạ y Cha, xin tha cho họ , vi ̀
họ  không biêt́ việ c họ  làm” (Lc 23,34). Đó cũng phả i là thaí độ  và là nộ i dung lời cầu củ a cać tiń 
hữu chúng ta.  

- TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ DỄ DÀNG THA THỨ CHO KẺ THÙ CỦA MÌNH ?  
+ Trước hêt́ phả i có lòng khiêm tốn: Mộ t hôm gà con cứ theo bám riêt́ lâý gà mẹ . Nó vừa khóc 
vừa kể  cho mẹ  nghe về nôĩ uât́ ức ma nó đang phả i chị u. Nó nói: “Mẹ  ơi, tụ i thỏ  daḿ nhạ o con 
rằng tai con chỉ  bằng mộ t góc tai củ a chúng”. Gà mẹ  trả  lời: “Con đừng để  tâm đêń những lời 
bọ n thỏ  nói làm chi, và haỹ tha thứ cho chúng, con nhe!́”. Gà con chưa chị u thua tiêṕ tụ c tố cáo: 
“Nhưng bọ n cò lạ i bả o con rằng: con chỉ  cao bằng mộ t phần năm cẳ ng chân củ a chúng!” Gà mẹ  
lạ i an ủ i con: “Con ơi! Đừng châṕ với chúng làm chi!” Nghe mẹ  nói thê,́ gà con uất ức khóc to lên 
và nói: “Mẹ ! Lúc nào mẹ  cũng nói là phả i tha cho chúng, đừng thèm châṕ với chúng. Còn con thi ̀
cứ phả i chị u đự ng bị  bọ n chúng cười nhạ o chê ́diêũ hoài! Tạ i sao vậ y hả  mẹ ?” Bâý giờ gà mẹ  
mới ôn tồn nói với gà con: “Tạ i vi ̀bọ n chúng nói đúng mà con!”. Gà con hỏ i tiêṕ: “Sao lạ i đúng 
hả  mẹ ?”. Gà mẹ  trả  lời: “Tạ i vi ̀con thậ t ra cũng chỉ  là mộ t con gà mà thôi!”.  
Giống như chú gà con kia, chúng ta thường cả m thâý bị  xúc phạ m và khó lòng tha thứ cho 
những kẻ  daḿ cười nhạ o khinh thường chúng ta, chỉ  vi ̀chúng ta không daḿ châṕ nhậ n sự  thậ t 
yêú đuối hèn keḿ củ a miǹh. Lòng khiêm tốn là điều kiệ n giúp chúng ta dê ̃dàng châṕ nhậ n bỏ  
qua những lời nói hành nói xâú hay lời chê ́nhạ o củ a kẻ  khać đối với chúng ta. 
+ Tiêṕ đêń phả i bắt đầu nhiǹ kẻ  thù ghet́ ta bằng mộ t caí nhiǹ mới, giống như Đức Giê-su đa ̃
làm đối với những kẻ  giêt́ hạ i miǹh. Tuy nhiên, để  có thể  thay đổ i đượ c caćh nhiǹ, chúng ta cần 
theo mâý bước cụ  thể  sau:  
+ Bước mộ t là xin Chúa giúp cho ta noi gương Chúa làm, sống Lời Chúa dạ y nhất là về sự  khoan 
dung tha thứ.  
+ Bước hai là nhớ lạ i Chúa đa ̃tha thứ cho chúng ta, và đòi chúng ta cũng phả i tha thứ lôĩ lầm 
cho anh em.  
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+ Bước ba là đổ i mới caćh nhiǹ đối với kẻ  ghet́ chúng ta: Nhiǹ họ  như những kẻ  đang lầm 
đường lạ c lối, và chúng ta haỹ xin Thiên Chúa tha tộ i cho họ  như Chúa Giê-su đa ̃xin Chúa Cha 
tha cho những kẻ  làm khốn miǹh. 

4. THẢO LUẬN:  
1) Mỗi người hãy tự xét miǹh: Bây giờ tôi đang có kẻ thù nào không? Tại sao họ lại 
thù ghét và muốn ám hại tôi? 2) Tôi có làm gi ̀sai trái đáng bị  thù ghét hay không? Tôi 
phải làm gi ̀để lấy đi những nguyên nhân ấy? 3) Theo lời Chúa dạy hôm nay, tôi quyết 
tâm se ̃làm gi ̀để tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến tôi và biến thù thành bạn, hay 
it́ là để họ không còn lý do thù ghét tôi nữa?  

5. NGUYỆN CẦU:  
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin haỹ dâñ dắt chúng con đi từ coĩ chêt́ đêń sự  sống mới, từ lầm lạ c đêń 
chân ly.́ Xin haỹ dâñ dắt chúng con đi từ nôĩ thât́ vọ ng đêń niềm hy vọ ng, từ sự  sợ  haĩ đêń thaí 
độ  tiń thác vào Chúa. Xin haỹ giúp chúng con bỏ  đi những ganh ghet́ để  đêń với tiǹh yêu bao 
dung, bỏ  đi những tranh châṕ và chiêń tranh để  sống chung hòa biǹh. Xin haỹ đổ  đầy biǹh an 
củ a Chúa vào traí tim khô cằn củ a chúng con, để  sự  biǹh yên âý se ̃chả y tràn sang những người 
thân trong gia điǹh, lan ra ngoài xa ̃hộ i và đi khắp nơi trên thê ́giới.  
- LẠY CHÚA. Xin cho chúng con trở  nên khi ́cụ  biǹh an củ a Chúa. Xin cho chúng con họ c tậ p nơi 
Chúa sự  khiêm nhường và nhị n nhụ c, sự  quả ng đạ i tha thứ và lòng bao dung nhân hậ u, để  
chúng con có thể  luôn sống yêu thương và phụ c vụ  mọ i người, nhât́ là yêu những kẻ  đang thù 
ghet́ và làm hạ i chúng con. Nhờ đó, chúng con se ̃trở  nên con ngoan hiêú thả o củ a Chúa Cha, 
Đâńg giàu lòng từ bi nhân aí, và nên anh chị  em củ a mọ i người.  
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH -  HHTM 
 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A 
Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a 

NOI GƯƠNG CHÚA CHA TỪ ÁI BAO DUNG 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mt 20,1-16a 
(1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm 
việc trong vuờn nho nhà miǹh. (2) Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một 
quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, 
thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) Ông cũng bảo họ: “Cả 
các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi se ̃ trả cho các anh hợp le ̃ công bằng” (5) Họ 
liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chiń, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy”. (6) 
Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói 
với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gi ̀hết? “ (7) Họ đáp: “Vi ̀không ai 
mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !”. (8) Chiều 
đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt 
đầu từ những người vào làm sau chót cho tới những người vào làm trước nhất”. (9) 
Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một 
quan tiền. (10) Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng se ̃được lãnh 
nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ  được lãnh một người một quan tiền. (11) Họ vừa lãnh 
vừa cằn nhằn gia chủ: (12)“Mấy người sau chót này chỉ  làm có một giờ. Thế mà ông 
lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người phải làm việc nặng nhọc cả ngày, 
lại còn bị  nắng nôi thiêu đốt”. (13) Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này 
bạn, tôi đâu có đối xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan 
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tiền hay sao ? (14) Cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm 
sau chót này cũng được bằng bạn đó. (15) Chẳng le ̃tôi lại không có quyền tùy ý đị nh 
đoạt về những gi ̀là của tôi sao ? Hay vi ̀thấy tôi tốt bung, mà bạn đâm ra ghen tức ? 
(16a) Thế là những kẻ đứng chót se ̃được lên hàng đầu. Còn những kẻ đứng đầu se ̃
phải xuống hàng chót. 

2. Ý CHIŃH: DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO  
Bài Tin Mừng hôm nay vi ́Nước Trời Đức Giê-su thiêt́ lậ p giống như câu chuyệ n mộ t ông chủ  
vườn nho đi kêu người làm vườn nho cho miǹh. Có 4 tốp người đượ c kêu làm vào 4 thời điểm 
khać nhau trong ngày: giờ thứ nhât́, giờ thứ ba, giờ thứ saú, và cả  giờ thứ mười mộ t. Khi trả  
lương, chủ  vườn lạ i trả  lương từ người làm giờ thứ mười mộ t tới người làm từ giờ thứ nhất. Môĩ 
người đều đượ c trả  lương bằng nhau là mộ t quan tiền. Khi có người thắc mắc ông chủ  đa ̃cho 
biêt́ ông không bất công khi trả  lương sòng phẳ ng theo thỏ a thuậ n ban đầu là mộ t đồng. Còn 
việ c ông trả  cho người sau bằng người đầu là do lòng nhân hậ u củ a ông. Cũng vậ y, sau này 
Thiên Chúa se ̃ban ơn cứu độ  cho mọ i người gia nhậ p vào Nước Trời là Hộ i Thańh. Dù là dân 
ngoạ i vào trê ̃hay dân Do Thaí vào từ ban đầu, đều đượ c hưở ng ơn cứu độ  như nhau, miêñ có 
đức tin là đủ .  

3. CHÚ THIĆH:  

- C 1-2: + Nước Trời giôńg như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào 
làm việc: Bên Do Thaí vào mùa haí nho, ngay từ sańg sớm, cać chủ  vườn thường ra nga ̃ ba 
đường hay ra chợ  người để  thuê người đi làm công cho miǹh. Chủ  vườn nho tượ ng trưng Thiên 
Chúa muốn mời gọ i tất cả  mọ i dân tộ c đều đượ c đi làm vườn nho tức là đượ c gia nhậ p vào Nước 
Trời là Hộ i Thańh. + thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiêǹ: Vào thời Đức Giê-su, 
chủ  vườn nho thường trả  lương công nhậ t cho thợ  làm vườn là mộ t quan tiền. Ở đây ông chủ  đa ̃
hứa trả  lương công nhậ t là mộ t quan tiền ngay từ khi thuê họ  vào làm việ c.  

- C 3-7: + Giờ thứ ba: Thời bâý giờ thời gian mộ t ngày đượ c tińh từ lúc mặ t trời lặ n. Vi ̀ thê ́
luậ t qui điǹh ngày Sa-bat́ bắt đầu từ 18g00 chiều thứ saú. Nhưng khi tińh giờ, người Do Thaí lạ i 
tińh từ lúc mặ t trời mọ c vào buổ i sańg. Thời gian từ mặ t trời mọ c đêń mặ t trời lặ n đượ c chia làm 
12 giờ. Vậ y giờ thứ nhât́, thứ ba, thứ saú, thứ chiń và thứ mười mộ t tương đương với 6 giờ, 9 
giờ, 15 giờ và 17 giờ như ngày nay. Giờ lao độ ng củ a người Do thaí môĩ ngày bắt đầu từ 6 giờ 
sańg và kêt́ thúc vào lúc 18 giờ chiều. + Ông chủ vườn mời người đi làm vườn nho: Thiên 
Chúa muốn cho mọ i người đều đượ c ơn cưu độ , và người ta có thể  đượ c gia nhậ p vào Nước Trời 
là Hộ i Thańh trong nhiều thời điể m khać nhau. + Tôi sẽ trả công cho các anh hợp lẽ công 
băǹg: Trả  lương công bằng, nghiã là người làm thuê se ̃ không bị  thiệ t thòi về tiền công. + 
Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chiń, ông lại ra và cũng làm y như vậy: Ông chủ  nôn 
nóng đi kêu thợ  làm trong nhiều thời điể m khać nhau trong ngày mà không tińh toań thiệ t hơn, 
cho thâý lòng bao dung nhân hậ u củ a Thiên Chúa. Người không muốn cho kẻ  có tộ i phả i chêt́, 
nhưng muốn họ  ăn năn saḿ hối để  đượ c sống. + Khoảng giờ mười một: Giờ thứ mười mộ t 
tương đương với 17 giờ chiều, là giờ cuối trong ngày làm việ c. Thợ  chỉ  phả i làm mộ t tiêńg nữa là 
hêt́ giờ lao độ ng. + Vi ̀không ai mướn chúng tôi: Những người này đứng không suốt ngày do 
không đượ c ai thuê mướn cả . + Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !: Ông chủ  kêu thợ  
vào làm vườn nho vào giờ cuối cùng là do lòng thương muốn giúp những người thât́ nghiệ p, chứ 
không do nhu cầu công việ c đòi hỏ i. Điều này cho thâý ơn cứu độ  là mộ t ơn ban không, hoàn 
toàn do tiǹh thương củ a Thiên Chúa, chứ không phả i do công khó củ a con người.  

- C 8-10: + Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, băt́ đầu từ những người vào làm sau 
chót cho tới những người vào làm trước nhât́: Việ c trả  lương mang tińh caćh khać thường 
vi ̀bị  đả o lộ n thứ tự  trước sau và vi ̀số lương đượ c trả  bằng nhau là mộ t quan tiền cho các người 
thợ  làm việ c nhiều it́ khać nhau. Khi sắp xêṕ việ c trả  lương như vậ y, ông chủ  muốn tạ o cho 
người làm việ c từ sańg sớm tưở ng rằng miǹh se ̃đượ c trả  nhiều hơn. Vi ̀thê ́họ  đa ̃thắc mắc khi 
đượ c lañh mộ t quan tiền bằng với người vào làm vào từ giờ thứ mười mộ t. Điều này cho thâý 
tiǹh thương củ a Thiên Chúa đối với hêt́ mọ i người. Bât́ cứ ai dù là Do thaí hay dân ngoạ i, dù 
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theo đạ o từ khi mới sinh hay trước khi chêt́, nêú thành tâm tin yêu Thiên Chúa thi ̀đều đượ c 
Người cho hưở ng hồng ân cứu độ .  

- C 11-13: + Họ vừa lãnh vừa căǹ nhăǹ gia chủ: Họ  traćh móc ông chủ  hai điều: Mộ t là họ  
phả i làm việ c vất vả  suốt từ sańg sớm đêń chiều tối, đang khi những người làm vào giờ thứ mười 
mộ t chỉ  phả i làm có mộ t giờ. Hai là họ  phả i chị u sự  nắng nôi khó nhọ c, đang khi những người 
làm sau vào lúc ban chiều không chị u sự  nắng gắt nóng bức. Họ  muốn đượ c chủ  trả  lương cao 
hơn những người vào làm việ c sau. + Này bạn: Đây là kiể u xưng hô củ a ông chủ  với những 
người thợ chưa ro ̃tên. Kiể u xưng hô này vừa khoan dung vừa traćh móc nhẹ  nhàng để  mong họ  
nghi ̃ lạ i. Giống như Đức Giê-su đa ̃ nói với Giu-đa khi anh ta dẫn dân quân Đền thờ đến bắt 
Người trong vườn Ghêt́-sê-ma-ni (x. Mt 26,50). + Tôi đâu có xứ bât́ công với bạn ?: Việ c trả  
lương mộ t quan tiền cho những người thợ  đêń sau không gây thiệ t hạ i gi ̀cho những người làm 
trước. Những người làm từ giờ thứ nhất đa ̃nhậ n đủ  mộ t quan tiền, theo đúng thỏ a thuậ n từ 
trước lúc vào làm việ c.  

- C 14-16b: + Chẳng lẽ tôi lại không có quyêǹ tùy ý đị nh đoạt: Việ c trả  lương cho người 
đêń làm sau cũng đượ c mộ t quan tiền là do lòng tốt củ a ông chủ , chứ không phả i do công lao 
củ a họ . Qua đó Đức Giê-su muốn dạ y: Dân Do thaí đừng ganh với lương dân khi Thiên Chúa 
cũng ban cho lương dân đượ c thừa hưở ng lời hứa cứu độ  giống như họ . Người tiń hữu đạ o đức 
cũng đừng ganh tị  với cać tộ i nhân hay người lương khi thâý Chúa đối xử  nhân từ với những 
người này khi họ được ơn gia nhập đạo vào giờ phút cuối cuộ c đời. + Hay vi ̀thâý tôi tôt́ bụng 
mà bạn đâm ra ghen tức: Ông chủ  vạ ch ro ̃tâm đị a ganh ghet́ xâú xa củ a nhóm thợ  làm sańg 
sớm. Họ  không muốn người làm sau đượ c trả  lương bằng hay hơn họ . Đức Giê-su muốn chúng 
ta haỹ đón nhậ n lòng nhân từ củ a Thiên Chúa chứ đừng suy nghi ̃theo kiể u loài người mà phê 
phań công việ c củ a Người. + Thê ́ là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Còn 
những kẻ đứng đầu sẽ phải xuôńg hàng chót: Theo Thańh Gio-an Kim Ngôn thi ̀ câu này 
không bắt nguồn trự c tiêṕ từ dụ  ngôn, cũng như không phả i là câu tóm kêt́ bài họ c củ a dụ  ngôn. 
Nó đượ c thêm vào, vi ̀có mộ t sự  tương tự  nào đó xet́ theo câu chuyệ n. Câu này nói đêń sự  đả o 
lộ n về việ c phat́ lương trước sau, đang khi trọ ng tâm củ a dụ  ngôn nhâń mạ nh đêń việ c trả  lương 
đồng đều giữa những người thợ  làm trong thời gian dài ngắn khác nhau. Có le ̃ tać giả  khi viêt́ 
thêm câu này chỉ  nhằm đóng khung dụ  ngôn mà thôi. 

4. CÂU HỎI:  
1) Ông chủ vườn nho trong dụ ngôn ám chỉ  ai ? Việc ông chủ vườn nho đi kêu mời 
người đi làm vườn nho cho ông trong nhiều thời điểm khác nhau có ý nghiã gi ̀ ? 2) 
Người Do thái thời xưa tińh ngày mới bắt đầu từ khi nào ? Mỗi ngày có bao nhiêu giờ 
lao động và thời giờ ấy tương đương với giờ hiện nay ra sao ? Giờ thứ mười một hiện 
nay là mấy giờ chiều ? 3) Ông chủ hứa trả lương công nhật là bao nhiêu và hứa trả 
lương hợp le ̃ công bằng nghiã là gi ̀ ? 4) Việc ông chủ đi kêu thợ làm vườn nho vào 
nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, nhất là vào giờ thứ mười một cho thấy ông là 
người thế nào ? 5) Việc trả lương thợ của ông chủ vườn nho khác thường ở điềm nào 
? Điều này nhằm nói lên điều gi ̀ về tiǹh thương cứu độ của Thiên Chúa đối với loài 
người chúng ta ? 6) Những người làm từ giờ thứ nhất trách móc ông chủ những gi ̀? 
7) Qua câu trả lời, ông chủ cho thấy việc ông trả lương bằng nhau cho những người 
làm trong thời gian nhiều it́ khác nhau có bất công như họ kêu trách không ? 8) Ông 
chủ phê phán thế nào về thái độ của bọn thợ vào làm vườn nho từ giờ đầu tiên ?  

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất 
công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao ? Cầm lấy 
phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được 
bằng bạn đó. Chẳng le ̃tôi lại không có quyền tùy ý đị nh đoạt về những gi ̀ là của tôi 
sao ? Hay vi ̀thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?” (Mt 20,13-15).  
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2. CÂU CHUYỆN: MỘT ÔNG VUA NHÂN TỪ VÀ QUẢNG ĐẠI 
Tạ i nước Tây Ban Nha có mộ t ông vua tên là An-phong-sô rất nhân từ và quả ng đạ i. Ngài 
thường cả i trang làm thường dân vi hành đó đây để  tậ n mắt chứng kiêń những nôĩ đau khổ  và 
oan ức củ a nhân dân do bọ n quan lạ i đị a phương gây ra, để  kị p thời sử a sai châń chỉ nh. Ngày 
nọ , đức vua cả i trang đêń mộ t tỉ nh kia và thuê mộ t phòng trọ  trong mộ t nhà nghỉ biǹh dân. 
Sańg hôm sau, nhà vua yêu cầu bồi phòng mang đêń cho ông mộ t chiêć gương để  cạ o râu. Khi 
đem chiêć gương cho vị  khaćh, anh bồi phòng thâý khuôn mặ t ông khaćh rất dê ̃mêń, nên đa ̃
chủ  độ ng bắt chuyệ n trước: “Này ông, tôi có cả m tưở ng ông không phả i là loạ i khaćh du lị ch 
xoàng”. Nhà vua tò mò muốn biêt́ anh bồi phòng nghi ̃gi ̀về miǹh, nên hỏ i lạ i: “Sao anh lạ i nói 
như vậ y ?” Người bồi phòng trả  lời rằng: “Vi ̀tać phong và vẻ  bề ngoài củ a ông có caí gi ̀đó khác 
với những người dân biǹh thường. Chắc ông phả i là người thuộ c triều điǹh nhà vua tạ i thủ  đô 
Ma-trit (Madrid) cũng nên”. Nhà vua chỉ  đaṕ lạ i caćh mậ p mờ: “Mộ t caćh nào đó anh nói cũng 
đúng đó !” Anh bồi phòng lạ i hỏ i thêm: “Vậ y hẳ n ông phả i là mộ t quan chức luôn hầu cậ n bên 
đức vua ?” Nhà vua trả  lời: “Anh đoań thậ t chẳ ng sai chút nào”. Người bồi phòng càng tò mò 
hơn và hỏ i tiêṕ: “Phụ c vụ  đức vua thi ̀thông thường phả i làm những việ c gi ̀hả  ông ?” Nhà vua 
mỉ m cười hóm hỉ nh đaṕ: “Ồ, làm nhiều việ c lắm, đạ i loạ i như bây giờ tôi sắp phả i cạ o râu cho 
ngài”.  
Người bồi phòng trong câu chuyệ n trên đa ̃gặ p đượ c chińh đức vua và đượ c ngài he ́mở  cho biêt́ 
phần nào sự  thậ t về ngài. Cać câu đối đáp giữa đức vua và người bồi phòng minh họ a cho thâý 
thaí độ  nhân từ và khoan dung củ a ông chủ  vườn nho, tượ ng trưng cho Thiên Chúa trong Tin 
Mừng hôm nay. Những người đi làm sau ám chỉ  dân ngoạ i và những kẻ  tộ i lôĩ. Họ  đượ c Thiên 
Chúa mời gia nhậ p Hộ i Thańh vào giờ thứ mười mộ t, tức là theo Chúa lúc cuối đời ngay trước khi 
chêt́. Đây cũng là trường hợ p củ a người trộ m lành trên cây thậ p gia ́bên cạ nh Đức Giê-su. Ông 
ta nhờ lòng tin và thành tâm saḿ hối, nên đa ̃đượ c Người tha tộ i và còn hứa ban hạ nh phúc đời 
đời như sau: “Tôi bả o thậ t: hôm nay, anh se ̃đượ c ở  với tôi trên thiên đàng” (x. Lc 23,42-43).  

3. SUY NIỆM:  

1) SO SÁNH NGƯỜI CON CẢ VÀ NHỮNG THỢ LÀM VƯỜN NHO ĐẦU TIÊN:  
Trong dụ  ngôn về người cha nhân hậ u, anh con cả  đa ̃bât́ mañ với người cha khi ông tỏ  lòng bao 
dung tha thứ đối với đứa em hư hỏ ng đi hoang trở  về. Không những ông không trừng phạ t tộ i 
bât́ hiêú củ a nó, mà còn truyền cho gia nhân giêt́ bê beó ăn mừng khi nó trở  về. Người con cả  
đa ̃bày tỏ  thaí độ  ganh ghet́ khi không thèm vào nhà và nói lời trách móc cha: “Cha ơi, đa ̃bao 
nhiêu năm trời con hầu hạ  cha, và chẳ ng khi nào traí lệ nh, thê ́mà chưa bao giờ cha cho lâý 
đượ c mộ t con dê nhỏ  để  con vui vẻ  với bạ n bè. Còn thằng con củ a cha đó, sau khi đa ̃nuốt hêt́ 
tài sả n củ a cha với bọ n đàng điêḿ, nay trở  về, thi ̀cha lai giêt́ dê beó ăn mừng nó !” (Lc 15,28-
30). Trong Tin mừng hôm nay, những người đi làm từ sańg sớm cũng cằn nhằn ông chủ  vườn 
nho khi thâý ông trả  lương cho người chỉ  làm mộ t tiêńg đồng hồ cũng đượ c trả  mộ t quan tiền, 
bằng với họ  là những người phả i chị u nắng nôi khó nhọ c suốt cả  ngày.  
Khi Đức Giê-su ra giả ng đạ o, cać kinh sư và người Pha-ri-sêu đều khó chịu khi thâý Đức Giê-su 
đối xử  thân tiǹh với bọ n thu thuê,́ gaí điêḿ và những kẻ  tộ i lôĩ. Người như vị  mụ c tử  tốt lành: đi 
tim̀ từng con chiên lạ c, đem lạ i cho những người bât́ hạ nh niềm vui và hạ nh phúc. Người mời gọ i 
những người này saḿ hối và hứa se ̃ban Nước Trời cho họ . Như vậ y, người tộ i lôĩ cũng đượ c 
hưở ng hạ nh phúc ngang với cać kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Những người này vốn tuân 
giữ từng điều khoả n dù nhỏ  mọ n củ a luậ t Mô-sê và tự  coi miǹh là người công chińh. Trước thaí 
độ  nhân từ và khoan dung đối với cać tộ i nhân củ a Đức Giê-su, cać đầu mụ c Do Thaí này đa ̃tỏ  
thaí độ  ganh ghet́ vi ̀nghi ̃rằng miǹh đa ̃không đượ c Đức Giê-su tôn trọ ng hơn bọn người nghèo 
hèn tội lỗi.  

2) THẾ NÀO LÀ ĐỐ KỴ GANH GHÉT ?  
Ngày từ thuở  biǹh minh củ a nhân loạ i, sau khi nguyên tổ  loài người phạ m tộ i, sự  dữ đa ̃lọ t vào 
thê ́gian. Ca-in đa ̃có thaí độ  ganh tị  khi thâý Thiên Chúa châṕ nhậ n lê ̃vậ t củ a A-ben và bỏ  qua 
lê ̃vậ t củ a miǹh. Hắn ta đa ̃ coi A-ben là kẻ  thù và đa ̃ ra tay giêt́ chêt́ em nên cuối cùng đa ̃bị  
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trừng phạ t. Như vậ y người có tính ganh tị  là kẻ  vừa huỷ  diệ t người khać, lạ i vừa hủ y hoạ i chińh 
miǹh. Những người thợ  làm việ c từ sańg sớm cũng cằn nhằn ông chủ  vi ̀đa ̃trả  lương cho người 
vào làm sau cũng đượ c mộ t quan tiền bằng với họ . Đang khi họ  đa ̃phả i chị u nắng nôi vât́ vả  
suốt cả  ngày. Giả  như ông trả  cho người làm sau số tiền lương it́ hơn thi ̀chắc họ  đa ̃không thâý 
khó chị u như thê.́  
Kẻ  ganh ghet́ đa ̃không “vui với người vui”, vi ̀họ  thiêú tiǹh yêu thương. Họ  không coi các người 
kia là bạ n, nhưng là đối thủ  cạ nh tranh. Họ  coi sự  thành công củ a người khać là mối đe dọ a cho 
miǹh. Ở đây, Đức Giê-su mời gọ i chúng ta thay đổ i cách nhiǹ về Thiên Chúa: Người là Đâńg 
công biǹh, nhưng không cứng nhắc trong khuôn khổ  Lề luậ t. Người hoàn toàn tự  do trong tiǹh 
yêu thương. Người giàu lòng từ bi nhân aí và luôn tim̀ dị p để  trao ban ân sủ ng cho loài người 
chúng ta. Thiên Chúa chứng tỏ  Người là Chúa củ a kẻ  trộ m lành biêt́ saḿ hối, là chủ  củ a người 
thợ  giờ thứ mười mộ t, nhưng Ngài cũng là cha đầy lòng từ bi nhân hậ u với mọi người.  

3. CHÚA MUỐN TA LÀM GÌ ?  
Qua đoạ n Tin Mừng này, Đức Giê-su cũng mời gọ i chúng ta đừng qua ́tự  hào về bả n thân miǹh. 
Người kêu gọ i chúng ta haỹ đổ i mới caí nhiǹ về người khać, để  ngày càng thêm lòng kińh trọ ng 
tha nhân, phá bỏ  hàng rào ngăn caćh như sự  ganh ghet́ ićh kỷ  và sự  trả  thù ti tiệ n. Biết đêń bao 
giờ người con cả  mới chị u bước vào trong nhà để  chia sẻ  niềm vui với cha khi ông tim̀ thâý đứa 
con thât́ lạ c ? Biêt́ đêń khi nào những người thợ  đi làm từ sańg sớm mới săñ lòng chia sẻ  niềm 
vui với những người làm vào lúc cuối ngày ? Biêt́ đêń khi nào chúng ta mới thấy vui thậ t sự  với 
những người hàng xóm sống gần bên, vi ̀chúng ta đã nhậ n ra họ  không phả i là đối thủ , nhưng là 
anh em củ a chúng ta ?  

4. THẢO LUẬN:  
1)Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường hay ganh ghét kẻ khác vi ̀ những 
nguyên nhân nào ? Ta phải làm gi ̀để bỏ đi thói ganh tị  này ? 2) Trong thực tế lời 
thánh Phao-lô dạy: “Vui với người vui, khóc với người khóc” có thể thực hành được 
không ? 3) Bạn cảm thấy gi ̀khi thấy người khác hơn miǹh như: họ thi đậu còn ta bị 
rớt; Họ có tài hát hay được nhiều người mến mộ và làm việc kết quả hơn ta ?  

5. NGUYỆN CẦU: 
- LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA NHÂN HẬU. Tuy chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụ ng (x. Lc 
17,10), nhưng chúng con cũng xin hứa quyêt́: se ̃hêt́ lòng phụ c vụ  Hộ i Thańh, để  làm cho Hộ i 
thańh trổ  sinh nhiều hoa traí công biǹh và yêu thương. Xin cho chúng con biêt́ cộ ng tać với Cha 
mời gọ i nhiều người vào làm vườn nho Nước Trời. Xin cho chúng con biêt́ chung vui với Cha khi 
có thêm tộ i nhân và anh chị  em lương dân trở về làm con caí Cha trong gia đình Hội Thánh, để  
họ  cũng đượ c chia sẻ  ơn cứu độ  với chúng con. Vi ̀chúng con biêt́ rằng: “Cha muốn cho hêt́ mọ i 
người đều đượ c hưở ng ơn cứu độ ”.  
- LẠY CHA. Xin haỹ ban cho chúng con traí tim bao dung dị u dàng củ a Chúa Giê-su và traí tim 
đầy tiǹh mâũ tử  củ a Mẹ Ma-ri-a. Xin cho traí tim con không ićh kỷ  luôn kheṕ lạ i để  chỉ  yêu bả n 
thân, nhưng biêt́ mở  ra để  đón nhậ n tha nhân. Xin cho traí tim con nên giống traí tim nhân hậ u 
bao dung củ a Chúa. Xin cho traí tim con vượ t lên mọ i tranh châṕ nhỏ  nhen và mọ i trả  thù ti tiệ n. 
Xin cho tâm hồn con luôn đượ c biǹh an, không giậ n hờn tranh châṕ hoặ c ganh ghet́ với những ai 
hơn con. Xin giúp tiǹh cả m củ a con luôn quân biǹh: không qua ́ vui khi thành công, mà cũng 
chẳ ng chań nản khi thât́ bạ i. Xin cho con biết khiêm tốn biǹh tiñh khi nghe những lời phê biǹh 
củ a kẻ  khać. Xin cho traí tim con đủ  lớn để  yêu thương hêt́ mọ i người, kể  cả  những kẻ  không ưa 
con và những người con không ưa họ . Xin cho vòng tay con luôn rộ ng mở  để  đón nhậ n cả  thê ́
giới, để  không có ai là kẻ  thù, nhưng luôn biết yêu thương tha thứ để  biêń kẻ thù thành bạ n hữu 
của con. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 
LM ĐAN VINH -  HHTM 
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V. TƯ LIỆU HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HHTM TH 09/2017 

CANH TÂN TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT HIỆP HỘI THÁNH MẪU: 

 Sau Công Đồng Chung Va-ti-ca-nô II, Liên Hội Quốc Tế Hiệp Hội Thánh Mẫu đã sửa đổi 
Những Nguyên Tắc Chung và canh tân theo đường hướng của Công Đồng từ năm 1967, đổi tên 
thành Liên Hội Quốc Tế các Cộng Đòan Sống Đời Kitô (Christian Life Communities) viết tắt là 
CLC. Liên Hội Quốc Gia HHTM Việt Nam cũng đã biểu quyết Quy Luật Chung HHTM VN năm 
1968 và đã được Hội Đồng Giám Mục VN chuẩn y thi hành ngày 5/1/1969. 

Đến nay, Quy Luật Chung Hiệp Hội Thánh Mẫu 1968 đã được điều chỉnh cập nhật thích nghi 
với hoàn cảnh xã hội đã thay đổi. Sau đây là một số canh tân cập nhật 2017 về tổ chức và huấn 
luyện:  

1. KIỆN TÒAN TỔ CHỨC: Các Ngành các Giới HHTM được thu gọn lại thành ba Ngành 
theo lứa tuổi là: Ngành Giới Trẻ HHTM (Tuổi từ 16 đến 25), Gia Đình HHTM (Tuổi từ 
25 đến 50) và Bác Ái HHTM (Tuổi trên 50) để có sinh họat phù hợp với tâm lý mỗi lứa tuổi 
khác biệt. Về số tuổi Hội Viên mỗi Ngành có thể tăng giảm phù hợp với từng nơi. 

2. HAI LỌAI HỘI VIÊN: dựa vào sự tham dự sinh họat hội họp và công tác của Hội Viên 
thường xuyên hay không để phân Hội Viên thành 2 loại là Hội Viên sinh họat và Hội Viên trợ 
tá kèm theo nghĩa vụ và quyền lợi tương ứng. Nhờ đó tạo điều kiện để Hội Viên có thể đạt 
được 3 mục tiêu là: thánh hóa bản thân, cải thiện xã hội và phục vụ Giáo Hội, hầu tích cực góp 
phần vào mục đích chung là “làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn”. 

3. XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐÒAN NHÓM NHỎ: Mỗi Hiệp Hội TM Giáo Xứ ngoài sinh 
hoạt chung tập thể, còn phải chia thành những Cộng Đòan Cơ Bản:  

Noi gương Chúa Giêsu đã lập 2 Nhóm là Nhóm Lớn 70 Môn Đệ và Nhóm Nhỏ 12 Tông Đồ, 
HHTM cũng phân Hội Viên thành những nhóm nhỏ từ 7 đến 12 người cùng phái hay khác phái, 
gọi là GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ HHTM. Anh chị em trong mỗi Gia Đình Nhóm Nhỏ quyết tâm 
thực thi giới răn yêu thương của Chúa Giê-su bằng thái độ cảm thông, nâng đỡ nhau và gắn bó 
hiệp thông với nhau, giúp nhau sống đời Ki-tô hữu theo nội dung chương trình thăng tiến ba cấp 
của HHTM, bằng phương pháp hiệp sống Tin Mừng hằng tuần và cùng nhau thi hành công tác 
thăm viếng phục vụ tha nhân hằng tháng. 

4. BA CẤP HỘI VIÊN: Cần huấn luyện Hội Viên sống theo linh đạo HHTM là “Hiệp Sống - 
Xin Vâng - Phục Vụ” theo gương Chúa Giêsu và Thánh Mẫu Maria trong Tin Mừng, bằng 
những việc làm thiết thực cụ thể phù hợp với mỗi bậc Hội Viên như sau:  

BậC TẬP SINH THÁNH MẪU : học làm Tín Hữu Trưởng Thành về nhân cách và một 
Nếp Sống Đạo Đức vững chắc.  

Bậc HỨA SINH THÁNH MẪU : học làm Môn Đệ Chúa Giêsu có một lối sống Quên Mình 
Vị Tha và luôn Yêu Thương Phục Vụ tha nhân.  

Bậc HIẾN SINH THÁNH MẪU : học làm Tông Đồ Chúa Giêsu bằng việc thực thi các 
Công Tác Bác Ái Phục Vụ, đặc biệt công tác thăm viếng tha nhân để đem Chúa là Tình 
Thương đến với mọi người, nhất là những người nghèo hèn bệnh tật, đau khổ và bị bỏ rơi.  

5. SINH HOẠT HHTM:  
- PHƯƠNG PHÁP HỌC SỐNG LỜI CHÚA: Để thánh hóa Hội Viên, HHTM áp dụng 

phương pháp “Hiệp sống Tin Mừng dưới ơn soi gọi của Chúa Thánh Thần” như sau:  
Động viên Hội Viên năng tham dự các buổi sinh họat họp mặt Gia Đình Nhóm Nhỏ hằng 

tuần để cùng nhau học sống Lời Chúa; Mỗi buổi sinh họat Hiệp Sống Tin Mừng cần cô đọng 
bằng việc chọn ra một câu Lời Chúa làm châm ngôn sống, một việc làm cụ thể để sống Lời Chúa 
dạy và một lời nguyện tắt để xin Thánh Thần thánh hóa Hội Viên ngày một nên giống Chúa 
Giêsu và Mẹ Maria hơn.  

Cùng nhau đọc Kinh Tối Gia Đình luân phiên hằng tuần giữa các thành viên trong Gia Đình 
Nhóm Nhỏ theo chiều hướng canh tân nội dung Giờ Kinh.  

- THI HÀNH CÔNG TÁC THĂM VIẾNG VÀ PHỤC VỤ: Công tác là các việc tông đồ bác ái 
phục vụ tha nhân theo linh đạo HHTM. Noi gương Chúa Giê-su trên đường truyền giáo xưa, Linh 
mục Giám Huấn cũng sai Hội Viên HHTM thi hành các công tác như: phục vụ Nhà Chúa, các việc 
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bác ái xã hội và tông đồ truyền giáo. Ban Chấp Hành cấp trên sẽ phân công cho các đơn vị trực 
thuộc theo hệ thống từ trên xuống dưới như sau: Tổng Đòan, Liên Đòan, Hiệp Đòan, Xứ Đòan, 
Gia Đình Nhóm Nhỏ. Các Hội Viên HHTM có bổn phận thi hành các công tác được phân công. 

- LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG: Mỗi 6 tháng đầu năm và dịp cuối năm, các đơn vị Tổng 
Đoàn, Liên Đoàn, Hiệp Đoàn, Xứ Đoàn, Gia Đình Nhóm Nhỏ HHTM sẽ lập kế hoạch và báo cáo 
tổng kết các sinh hoạt học tập và công tác HHTM để rút ưu khuyết điểm ngày một thăng tiến. 

LM ĐAN VINH - HHTM 
 

VI. THƯ GIÃN THÁNG 09.2017 

1. TÁT HAI BÊN MÁ CHO ĐỀU 
Một cô bé vào tòa giải tội xưng tội đã đánh bạn như sau : 
- Thưa cha, có lần thằng Tân đã dám nói tên má con ra để chọc tức con, nên con giận quá 

thẳng tay giáng cho nó 2 cái tát cho chừa cái tội hay trêu chọc con. 
Bấy giờ cha giải tội hỏi : 
- Nếu con giận mà lỡ đánh bạn thì cùng lắm chỉ tát nó một cái thôi, sao con lại tát nó tới hai 

cái như thế ? 
Cô bé liền trả lời : 
- Thưa cha, lúc đầu con cũng chỉ tát nó một cái cho hả giận. Nhưng con nhớ có lời Chúa 

phán : “Ai tát má bên phải của con thì hãy đưa má bên trái cho nó nữa", nên con đã tát nó hai 
cái, mỗi bên má một cái cho đều. 

2. CHỈ MANG CÀ VẠT ĐỎ 
Hai anh bạn thân gặp nhau. Sau những câu chào hỏi xã giao, một anh liền hỏi : 

- Tớ nghe nói cậu đã được một công ty nhận vào làm việc rồi phải không ? 
- Đúng rồi. Nhưng ngay trong buổi làm việc đầu tiên tớ đã bị bảo vệ công ty ngăn không 

cho vào cổng, rồi sau đó tớ còn bị ban giám đốc quyết định sa thải lập tức. 
- Sao lại có chuyện vô lý như vậy nhỉ ? 
- Thì tại tớ đã nghiêm chỉnh làm đúng theo thông báo ghi trong tờ giấy gọi đi làm là : “Mọi 

nhân viên khi đi làm việc chỉ được mang cà-vạt màu đỏ”.  
- Còn những người khác thì sao ? 
- Thì tớ thấy các người khác đi làm đã không làm theo thông báo khi đều mặc quần áo cả. 

3. PHƯƠNG THẾ NHANH NHẤT ĐỂ TÌM VỢ BỊ LẠC 
Trong một siêu thị nọ, một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến gần một cô gái trẻ đẹp 

đang đi mua sắm. Ong ta lễ độ nói nhỏ vào tai cô ta như sau : 
- Xin lỗi cô, vợ tôi đang đi lạc đâu đó trong siêu thị này. Từ nãy đến giờ tôi đi tìm hoài mà 

vẫn không thấy bà ta đâu cả. Vậy phiền cô cho tôi nói chuyện với cô ít phút có được không ạ ?  
Cô gái liền nhìn người đàn ông một cái, rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu và nói : 
- Ơ cái nhà ông này, việc vợ chồng ông lạc nhau thì có liên quan gì đến tôi mà ông lại đòi 

nói chuyện với tôi ? nhỡ bà vợ ông hiểu lầm đến làm toáng lên thì sao đây ?  
Bấy giờ người đàn ông liền giải thích lý do : 
- Là như thế này : Mỗi khi tôi nói chuyện với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà vợ tôi ở đâu 

cũng sẽ lập tức xuất hiện, khiến tôi không cần phải mất công tìm kiếm cho mệt như bây giờ ! 

SƯU TẦM 
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VII. NHỎ TO HỮU ÍCH CHO SỨC KHỎE THÁNG 09.2017 

NHỮNG LOẠI THỰC PHẨM TỐT CHO NGƯỜI CAO TUỔI 

 
  

Cơ thể người lớn tuổi với sự suy giảm chức năng của hệ thống các cơ quan trong cơ thể cùng với 
việc hình thành các căn bệnh như tiểu đường, huyết áp cao, mỡ trong máu cao,... khiến việc lựa 
chọn thức ăn hàng ngày hết sức khó khăn. Có loại thực phẩm tốt cho bệnh này nhưng lại không 
tốt cho bệnh khác và cứ thế người lớn tuổi cứ kiêng đủ thứ dẫn đến cơ thể thiếu chất trầm 
trọng. Chính vì thế việc lựa chọn những thực phẩm tốt cho người lớn tuổi đóng một vai trò rất 
quan trọng và cần thiết bởi những thực phẩm tốt không chỉ có tác dụng cung cấp chất dinh 
dưỡng cho cơ thể mà còn có tác dụng đề phòng, ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị các căn bệnh của 
người lớn tuổi. Cùng tìm hiểu xem những loại thực thực phẩm tốt cho người cao tuổi là gì nhé. 

THỰC PHẨM TỐT CHO NGƯỜI GIÀ 

1. Nước lọc 
Nước lọc bổ sung khoáng chất: Thông thường người lớn tuổi rất ít khi cảm thấy khát nên họ 
uống nước rất ít, chính vì vậy nên nhắc người lớn tuổi uống nước đầy đủ mỗi ngày để hỗ trợ 
thận hoạt động tốt hơn, hạn chế nguy cơ sỏi thận và các triệu chứng táo bón. Đối với người lớn 
tuổi, mỗi ngày nên uống từ 1,2 đến 1,6 lít nước lọc và nếu có thể hãy bổ sung các loại nước ép 
trái cây tự nhiên, nước chè xanh để tăng cường hàm lượng vitamin cho cơ thể. 

2. Trái cây tươi 
Tốt nhất là cà chua, cam, bưởi, dưa hấu, đu đủ,… là những thực phẩm có hàm lượng vitamin A, 
vitamin C cao đồng thời hỗ trợ điều trị các bệnh tiểu đường, mỡ trong máu,…. 

3. Sữa tươi 
Sữa tươi và sữa có hàm lượng canxi cao: Nên chọn các loại sữa có thành phần MUFA, PUFA, 
Choline, Canxi, FOS nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe, cơ thể 
dẻo dai. Mỗi ngày, người lớn tuổi nên uống 2-3 ly sữa, đặc biệt trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng 
nên uống 1 ly sữa ấm để có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. 

4. Các loại rau xanh 
Các loại rau xanh giúp bổ sung chất xơ, vitamin, nên ăn các loại rau như: 
- Khổ qua (mướp đắng): Có tính mát, hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp và mẩn ngứa ngoài 
da. 
- Rau má, rau ngót: Rất tốt cho những người thân nhiệt nóng, hay bị viêm da dị ứng, lượng 
đường trong máu cao… 
- Rau dền đỏ: Chứa hàm lượng vitamin A rất cao, giúp điều trị các bệnh về thị lực. 
- Bí đao: Vị ngọt, tín mát, giúp tiêu mỡ, điều trị bệnh mỡ trong máu. 
- Cà rốt: Chứa hàm lượng vitamin A,C rất cao giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể. 
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- Bí đỏ: Không chỉ có hàm lượng vitamin cao mà đay còn là thần dược chữa chứng đau nửa đầu 
rất công hiệu nữa đấy. 
- Súp lơ, bắp cải: Có tác dụng chống ung thư bàng quang rất tốt nếu dùng thường xuyên. 

5. Đậu phụ 
Đậu phụ: là thực phẩm có thể chế biến rất nhiều món và có hàm lượng protein cao, có khả năng 
làm giảm cholesterol trong máu, chống lão hóa, phòng bệnh loãng xương. Đậu phụ có thể chế 
biến rất nhiều món nhưng cách ăn tốt nhất đối với người lớn tuổi là dùng đậu phụ tươi, hấp cách 
thủy để tránh mất chất và dùng nóng. 

6. Các loại thịt 
- Thịt bò và thịt lợn nạc: là hai loại thịt chứa nhiều protein, sắt, axit amin rất tốt chơ cơ thể, 
ngoài ra trong thịt lợn nạc còn chứa hemoglobin có tác dụng chống thiếu máu rất tốt. 
- Thịt gia cầm (thịt gà, bồ câu, chim cút,…): Có nhiều protein, lipid, chất khoáng, vitamin, 
lượng mỡ ít rất phù hợp với người lớn tuổi đang kiêng khem nhưng vẫn cung cấp đầy đủ chất 
dinh dưỡng thiết yếu. 

7. Hải sản 
Hải sản như tôm, cua, ốc, cá biển … có chứa rất nhiều vitamin và can xi giúp duy trì sự dẻo 
dai cho hệ xương của người lớn tuổi. 

Trên đây là những loại thực phẩm tốt người cao tuổi mà chúng ta cần biết để có sự lựa chọn chế 
độ dinh dưỡng hợp lý nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lớn tuổi, đặc biệt chúng giúp hỗ 
trợ điều trị các chứng bệnh mà người lớn tuổi thường gặp phải nữa đấy.  

Nguồn: http://suckhoe9.com/nhung-loai-thuc-pham-tot-cho-nguoi-cao-tuoi.html 

 
 

VIII. THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 09/2017 

A. SINH HOẠT CỦA LIÊN HỘI HHTM-TGP. 
1.TÂM TÌNH MỘT HỘI VIÊN MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ CHÚC THỌ CHA ĐAMINH:  
Ngày 8/8/2017 là lễ Mừng Bổn mạng Cha Đa Minh Tổng Giám Huấn, ba người trong BCH Liên 
Hội HHTM là : Phạm Ngọc- Hoàng Nhiễu – Phạm Trung, phải tham dự Hội nghị Loan Báo Tin 
Mừng (LBTM) tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc từ ngày 07-09/8/2017 do Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng 
tổ chức. Vậy chúng con xin có mấy lời tâm tình dâng lên cha như sau :  
Kính Cha !  Trong ba ngày tham dự Hội Nghị, ba anh em chúng con luôn mang đồng phục 
HHTM: Áo sơ mi xanh, trên vai có gắn logo HHTM, trên túi áo thêu hàng chữ HIỆP HỘI THÁNH 
MẪU VN. Trong thang máy, khi hội học hội thảo, cả trong giờ giải lao và giờ ăn, mọi người tham 
dự đều nhận ra chúng con là hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu. 
- “Hội viên HHTM “ ? Một thày ở Kon-tum nhìn con hỏi. 
- HHTM đã chết rồi mà. Tôi biết vì tôi là tu sĩ Dòng Tên. 
Con tròn mắt nhìn vị Tu sĩ trẻ và bình tĩnh trả lời :  
- Dạ , HHTM đã chết sau năm 1975. Nhưng HHTM đã sống lại vào năm 1994 rồi thầy ạ ! 
Thế là mọi người chung quanh đều cười vui vẻ.  
Trong giờ giải lao Cha Ngô quang Tuyên nhìn 3 anh em chúng con nở nụ cười thân thiện và nói 
“Ngày xưa tớ cũng là hội viên HHTM. Cứ về hỏi Cha Vãng của các cô cậu đi,..”  
Một chị khác đã vỗ vai con và nói :  
-  Mình là hội viên HHTM giáo xứ Tân Phú. Hôm nay nhìn các anh chị cũng là hội viên HHTM, 
mình rất vui. Đoàn trưởng HHTM giáo xứ Tân Phú của chúng mình là chị Nguyễn thị Tầm. 
Con vui vẻ tặng chị ấy cuốn “Tập san Hiệp sống Tin mừng Tháng 8/2017” và nói: 
- Chị ơi ! Mỗi tháng cha Tổng Giám Huấn HHTM của chúng em đều biên tập và cho phát hành 
cuốn Tập San Hiệp Sống Tin Mừng này đấy ! chị cầm đọc đi sẽ hiểu sinh hoạt của chúng em. 
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Thưa  Cha Tổng Giám huấn. Cách đây gần năm chục năm, ngày cha đang còn là thầy giúp xứ tại 
giáo xứ Tân Hòa, chị con là Soeur Maria Túc dòng Đaminh cũng giúp xứ trong thời gian đó. Về 
sau, khi hay tin cha đang làm cha xứ Sao Mai, chị con đã nêu nhận xét về Cha như sau : “ Cha 
Vãng hả: Giỏi ! hát hay ! tích cực !  hiền ! “ . 
Sau ngày lập gia đình con về làm con chiên trong giáo xứ Sao Mai, con đã xin gia nhập Hiệp Hội 
Thánh Mẫu từ năm 1994. Tạ ơn Chúa, từ đó đên snay cha đã giúp con trở thành hội viên Hiệp 
Hội Thánh Mẫu biết sống theo linh đạo: HIỆP SỐNG –XIN VÂNG – PHỤC VỤ. Cha luôn dạy chúng 
con “Đến với Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria“ - AD JESUM PER MARIAM.  Thưa Cha mới đó mà đến 
nay đã 23 năm rồi.  
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cứ lẳng lặng đi và không chờ ai .... Từ ngày cha về làm chánh xứ 
Sao Mai cha được 33 tuổi, mà năm nay Cha đã mừng “thất thập cổ lai hy” 70 tuổi rồi ! Điều con 
luôn cảm nghiệm về cha: Cha là vị mục tử thánh đức, hiền hòa, và giỏi giang. 
Chúng con ước mong nhân ngày mừng kính Thánh Đa Minh bổn mạng của Cha và mừng thọ 70 
tuổi của cha là : Nhờ Mẹ Maria chuyển cầu, xin Thiên Chúa ban cho cha dồi dào sức khỏe, tinh 
thần minh mẫn, để Cha viết các bài suy niệm Lời Chúa và các bài huấn luyện Hội Viên HHTM 
chúng con biết sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, luôn yêu mến Chúa Giê-su bằng trái tim của 
Mẹ Ma-ri-a, để chúng con tích cực góp phần “làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn”. 
 
2. THÔNG TIN LIÊN HỘI THÁNG 09: 
Trong buổi họp tháng 08/2017 của Liên Hội dưới sự chủ tọa của Cha ĐaMinh Tổng Giám Huấn 
HHTM vừa qua, anh chị em trong Ban Chấp Hành Liên Hội đã nhất trí với nhau về buổi họp mặt 
thường lệ hằng tháng của Liên Hội vào hồi 19g00 các thứ Tư đầu tháng, tại Nhà xứ Sao Mai. 
    

B. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI/HHTM TGP-SG THÁNG 09 
1. MỪNG BỔN MẠNG:   
Ngày 15/9: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 
Là bổn mạng của Bà Maria Phạm Thị Hoa – Đoàn trưởng Xứ đoàn Châu Bình (Thủ Đức). 
BCH LĐBA HHTM chúc Bà Đoàn trưởng được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, nhân lễ mừng bổn 
mạng là lễ Đức Mẹ Sầu Bi.. 
2. CÔNG TÁC BÁC ÁI THÁNG  8/2017 
1. Xứ đoàn Nam Hòa 
Nhân dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Bổn mạng Đoàn Bác Ái Nam Hòa. Ban chấp hành đã 
đến thăm và tặng quà cho tất cả các hội viên và cảm tình viên gồm 90 phần quà, trong đó Bà 
Chiến tặng 80 ký đường = 1.600.000đ, tổng chi là: 9.600.000đ. 
2. Xứ đoàn Bùi Phát  
Viếng xác: 2 người 
Đọc kinh gia đình: 5 gia đình 
Thăm bệnh nhân già yếu: 1 người 
Tổng số tiền chi công tác bác ái là 500.000đ  
3. Xứ đoàn Học Sống Lời Chúa NT Thánh Mẫu 
Thăm bệnh nhân: 3 người 
Viếng xác: 2 người 
Tổng số tiền chi công tác bác ái là 7.800.000đ 
4. Xứ đoàn Tân Hưng 
Tổng số tiền chi công tác bác ái là 532.000đ 
 
3. TIN BUỒN 
Trong tháng vừa qua Chúa đã gọi bà Tê-rê-sa Lê Thị Nữ - Là thân mẫu của chị Đoàn trưởng Xứ 
Đoàn Bác Ái HHTM Vị Hưng (Cần Thơ) đã qua đời. 
BCH LĐBA HHTM xin chia buồn cùng chị và tang quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Tê-rê-sa về hưởng tôn nhan Chúa.  
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THƯ MỜI HỌP 

Mời các Anh/ Chị trưởng và BCH các Xứ đoàn thuộc LĐ/BA-HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt 
hàng tháng tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3-5 Chữ Đồng Tử, Ph 7, Tân Bình vào lúc 
15g00 thứ Hai 25/9/2017. 
Đề nghị các Anh/ Chị Em đại diện các Xứ Đoàn đến tham dự đầy đủ và đúng giờ. 

C. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP-SG THÁNG 09: 

1. CÁC LỄ BỔN MẠNG TRONG THÁNG 9 
1) Ngày 5/9/2017 : Lễ kính Mẹ Thánh Tê-rê-sa Can-quýt-ta :  
Bổn mạng của Ban Caritas Hạt Chí Hòa. 
Năm nay lễ BM được tổ chức vào hồi 17g00 Thứ Năm 07/09/2017 tại Nhà thờ Nam Thái. Sau 
thánh lễ có liên hoan tại nhà hội Gx Nam Thái. Xin kính báo đến Xứ Đoàn Gia đình Caritas HHTM 
Lộ Đức (Sao Mai). Ban Liên Kết Caritas Hạt Chí Hòa phân nhiệm Caritas Sao Mai dâng lễ vật; 
Đứng làm hang rào danh dự đón quan khách và thực hiện báo ảnh sinh hoạt cùa Giáo xứ mình . 
2) Ngày 08/9/2017 : Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a : 
Bổn Mạng Xứ Đoàn Gia đình HHTM Tân Hưng (Quận 12): 
Phiên họp ngày 18.8,2017 anh chì em gia đình Tân Hưng Q12 và đại diện Liên đoàn gia đình 
HHTM GP SG về dự đã chon ngày bổn mạng của Gia đìnhTân Hưng Q12 là Lễ Sinh nhật Đức Mẹ 
ngày 8/9 .        
3) Ngày 21/09/2017 : Lễ kính Thánh Mát-thêu Tông Đồ Thánh Sử : 
Bổn Mạng của XĐ Gia Ðình HHTM Matthêu Sao Mai :  
Đề nghị Tân Ban Chấp Hành XĐ GĐ Mat-thêu tổ chức Thánh lễ mừng bổn mạng tại giáo xứ Sao 
Mai. Trước Thánh Lễ có nghi thức tuyên hứa Hội Viên HHTM. Trong Thánh Lễ, sau bài giảng là 
Nghi Thức Tuyên Thệ của Tân ban chấp hành Xứ đoàn. 
4) Ngày 30/09/2012 Lễ kính Thánh Giê-rô-ni-mô : 
Bổn mạng của Anh Nguyễn Đức Vĩnh : Ủy viên Liên lạc Liên Hội, Kiêm Liên đoàn phó nội vụ 
Liên đoàn Gia đình HHTM TGP-SG. 
- Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP Saigon xin chúc mừng các đơn vị và cá nhân 
mừng Bổn Mạng nói trên. Nguyện xin Đức Trinh Nử Ma-ri-a, Thánh nữ Tê-rê-sa Can-quýt-ta, 
Thánh Sử Mat-thêu, Thánh Giê-rô-ni-mô cầu bầu cùng Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân và chúc 
lành cho anh chi em.  

2. SINH HOẠT LIÊN ÐOÀN GIA ÐÌNH HHTM TGP 
1) Ngày15/08/2017 Xứ Đoàn Gia-Đình Lạc Quang mừng lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Lên 
Trời. Đại diên Liên đoàn Gia Đình HHTM đã đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện, chúc mừng và 
chung vui cùng  anh chị em Gia đình HHTM Lạc Quang. Được biết Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Lạc 
Quang luôn chu toàn các công tác phụng vụ của Giáo  xứ, tích cực đến thăm người tâm 
thần mất trí và bị xã hội bỏ rơi. Xin có lời chúc khen sinh hoạt của Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Lạc 
Quang.  
2)  Ngày 22/08/2017 Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai mừng Bổn Mạng Đức Ma-ri-a 
Nữ Vương: Hồi 17g30 thứ năm vừa qua, Cha Tổng Giám Huấn HHTM ĐaMinh Đinh Văn Vãng 
cũng là cha chính xứ gx Sao Mai đã chủ tế thánh lễ mừng BM Đức Ma-ri-a Nữ Vương của Xứ 
Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai.  Chị Đoàn Phó Nội vụ đã báo cáo tình hình và sinh hoạt của Xứ 
Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai, đã được cha Tổng Giám Huấn khen về nhiều mặt: Hằng tuần hội 
họp học sống Lời Chúa theo Tin Mừng Chúa Nhật; Hát  lễ chiều thứ bảy; Làm công tác bác ái 
thăm viếng chia sẻ phát quà cho nhiều cơ sở khiếm thị; Tham gia sinh hoạt trong  giáo xứ như 
trình diễn Thánh ca và đoạt giải nhất tốp ca… Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia đình HHTM xin chia 
sè thành quả của Xứ Đoàn Gia Đình HHTM Sao Mai đã đạt được. 

3) VỀ VIỆC BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN GIA ĐÌNH HẰNG THÁNG : 
- Mỗi tháng Ban Chấp Hành Xứ Đoàn nên cử ít nhất một đại diện về tham dự buổi sinh hoạt 
chung với Liên Đoàn Gia Đình HHTM vào sau lễ chiều Thứ Bảy tuần lễ thứ hai hằng tháng. 
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- Vào ngày 20 mỗi tháng, đề nghị các Xứ đoàn gửi bản báo cáo sinh hoạt về Liên đoàn qua 
 tin nhắn cho số DĐ 0983043997. Có thể qua Facebook của Hoang Nhieu hay qua email: 
giaoluuhiepsong@gmail.com  
Nội dung báo cáo theo mẫu như sau :  
+ Tên xứ Đoàn :……………………………………………………………. 
+Công tác nổi  bật của Xứ Đoàn trong tháng qua là gì ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
+ Số tiền và hiện vật đã chia sẻ bác ái cho các giáo điểm và người nghèo nào ? Quy ra tiền ước 
tính bao nhiêu ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
+ Tháng qua Xứ Đoàn đã tổ chức đến tang gia phân ưu và cầu nguyện cho bao nhiêu người 
trong cũng như ngoài Xứ Đoàn mới qua đời ? Cụ thể vào ngày giờ nào trong tháng ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
+ Tháng qua Xứ Đoàn đã phân công cho Hội Viên các Nhóm Nhỏ đi thăm viếng bệnh nhân tại 
các tư gia trong Giáo Xứ, hoặc tại các bệnh viên gần giáo xứ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Ngoài ra cũng cần báo cáo về các ngày lễ mừng Bổn Mạng của Cha Chính Xứ Giám Huấn 
HHTM, Cha Phó Xứ Đồng Hành của Xứ Đoàn Gia Đình HHTM và số điên thoại của các cha. 
- Báo cáo trong tháng tiếp theo có những lễ Bổn Mạng của các Huynh Trưởng Ban Chấp Hành 
Xứ Đoàn và các Hội Viên trong XĐ. Các chi tiết này sẽ được đăng lên Tập San Hiệp Sống Tin 
Mừng của HHTM.                                                                   

4) THƯ MỜI : 
Thân mời quý hội viên : Họp mặt tháng 9 /2017  
Thời  gian : 16g20 Thứ bày 09/09/2017  
Địa Điểm  :  Nhà Thờ Thánh Mẫu trung ương, số 3 – 5 Chử Đồng Tử , P7 Q TB  
Nội dung : - 16g 20 : Tập trung trong nhà thờ Thánh Mẫu , ngồi phía bên  Nam và mặc áo Sơmi 
xanh. - 16g 30 : Thánh lễ chung cộng đoàn theo Phung vụ CN 23 TN A. 
Phân công phụng vu Thánh Lễ : 
Anh Ngọc (Tập Huấn LĐ) sẽ liên lạc với Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu về Thánh lễ và ngày giờ 
sinh hoạt tháng 9 của Liên đoàn gia đinh HHTM.  
Báo tin Thánh Lễ Thứ bảy 9/9 Lễ có đọc 4 lời nguyện và tâm tình hiệp Lễ. Sau Lễ có sinh hoạt 
đến 18g00. Liên đoàn Gia đình GP mượn Mic để sinh hoạt  và mời cha Tổng Giám Huấn và Cha 
Phụ Tá Phaolo Nguyễn hữu Thiện dâng lễ và tham dự sinh Hoạt.  
Chi ủy viên phụng vụ phân nhiệm: Dẫn lễ: XĐ Mẫu Tâm; 4 lời nguyện CĐ :  XĐ Tân Hưng, XĐ 
Mat-thêu, XĐ Bắc Hà, XĐ Caritas Lộ Đức SM.- Đọc Tâm tình Hiệp Lễ : XĐ Lạc Quang  

NỘI DUNG BUỖI SINH HOẠT 
MC Thư ký Tuyết. Điểm danh : Chị Thư ký trung  
Cha Đa Minh Tổng Giám huấn trao ủy nhiệm thư : BCH XĐ Gia Đình HHTM Châu Bình – XĐ Bắc 
Hà -  XĐ Mát-thêu – XĐ Caritas Lộ Đức SM -   
Các Xứ đoàn sẽ trình Ủy nhiệm Thư với Cha Chính Xứ Giám huấn Giáo xứ hoặc cha đồng hành.   
phục vụ : nước uống - chị Dung  
bánh mì - cô Thoa .- Giới thiệu Thủ Quỹ 2 – Báo cáo Quỹ , 
Chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng Me Mai Khôi : Ủy Viên Bác ái Liên đoàn Anh Vinh Sơn Nguyễn Văn 
Dũng phát động Ngày Bác ái Giáo Điểm Loi Dầu của Tổng Giáo Phận Sài-gòn. 
Ngoài ra, mỗi Xứ đoàn sẽ làm bản báo cáo trong 2 phút về việc mở trang Facebook trên in-ter-
net, và các công tác Xứ Đoàn đã thực hiện trong năm qua bằng hình ảnh tài liệu cho báo ảnh 
Mừng Lễ Bổn mạng  

mailto:giaoluuhiepsong@gmail.com
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Chị Thoa phát động người tham gia tiệc Mừng Bổn mạng sắp tới. 

Ban chấp hành Liên đoàn rất mong các Huynh Trưởng BCH và Hội viên các Xứ đoàn nhiệt tình 
hưởng ứng để đến tham dự thánh lễ đông đủ và tích cực tham gia sinh hoạt  sau thánh lễ để 
buổi họp mặt Liên Đoàn đạt được kết quả tốt đẹp. 
6 Một số hình ành sinh hoạt tháng 08/2017 : 
 

 
Ban Chấp Hành tiền nhiệm của XĐ Gia đình HHTM  Sao Mai : Trưởng là Hoàng thị Nhiễu, Thủ 

Quỹ là Thu Lãnh, Thư ký là Thanh Hương. 

 
Liên đoàn trương chung vui mừng lễ bổn mạng XĐ Gia đình HHTM Lạc Quang . 
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Xứ Đoàn Gia đình HHTM Sao Mai 
·  

D. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP THÁNG 8/2017 

Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon đến nay gồm 6 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt động 
như sau: 
Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai, 
Xứ Đoàn Giới Trẻ Thạch Đà, 
Xứ Đoàn Giới Trẻ Châu Bình, 
Xứ Đoàn Giới Trẻ Thái Bình, 
Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình Thái, 
Xứ Đoàn Giới Trẻ Bình An. 
Hiện nay Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đang trong thời gian củng cố sinh hoạt bằng việc BCH Liên 
Đoàn sẽ đi thăm các Xứ Đoàn, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành LĐoàn Giới Trẻ HHTM nhiệm 
kỳ 2016-2020. LM Giám Huấn HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong Giáo xứ Sao 
Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM trong Liên Đoàn để tổ chức sinh hoạt phù hợp với giới trẻ. 

TRUYỀN THÔNG HHTM 


