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HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 09/2022 
 

I. LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần XXIII TN: Lc 6,20-29 

II. SUY NIỆM: PHÚC VÀ HOẠ 

Đỉnh cao lời giảng dạy của Chúa Giêsu là công bố về 

các mối phúc cho người môn đệ. Phúc cho ai “là những kẻ 

nghèo khó”, “là những kẻ bây giờ đang phải khóc”, “vì 

Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa 

tên như đồ xấu xa”. Trái ngược với các mối phúc, Đức 

Giêsu nói đến các mối họa đối với người môn đệ. Khốn cho 

ai “là những kẻ giàu có”, “những kẻ bây giờ đang được no 

nê”, “những kẻ bây giờ đang được vui cười”, “kẻ được mọi 

người ca tụng”.  

Sự khác biệt giữa mối phúc và các mối họa đem lại cho 

người môn đệ niềm hy vọng và sự tỉnh thức. Người nghèo 

khó, người đang phải khóc, người vì Chúa mà bị người ta 

oán ghét sẽ không cô đơn vì Thiên Chúa luôn ở cùng và tình 

yêu của Thiên Chúa luôn trường tồn cho những ai thực sự 

mở lòng cần đến Ngài trước nghịch cảnh họ đang phải chịu. 

Những người giàu có, những người no nê, những người 

đang được vui cười, được người khác ca tụng được mời gọi 

sống tỉnh thức vì một tương lai đầy những điều trái ngược 

có thể sẽ xảy đến.  

Dù người môn đệ đang ở trong tình trạng của mối phúc 

hay mối họa, Thiên Chúa đều mời gọi người môn đệ hành 

động theo cách thức mới mẻ và không kém phần thách đố. 

“Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”, 
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“hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện 

cho kẻ vu khống anh em”, “Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả 

má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng 

cản nó lấy áo trong”. 

Vì thế, Nước Thiên Chúa không loại bỏ bất cứ ai. Bất 

cứ ai cam kết với tất cả khả năng của mình để xây dựng hòa 

bình, làm cho thế giới này trở nên đáng sống trước sự bất 

công, bạo lực đều được sống trong nước Trời vì họ đã làm 

cho sức mạnh của Chúa Giêsu Phục Sinh luôn tỏ hiện cách 

cụ thể. 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chết và sống lại để cho 

chúng con cảm nếm sức mạnh thần linh của Chúa. Qua sức 

mạnh thần linh ấy, trước những nghịch cảnh của cuộc đời, 

chúng con luôn cảm thấy mình không cô đơn vì Chúa cũng 

đã chịu chết và phục sinh cùng cho chúng con. Đồng thời, 

trước những hương vị ngọt ngào của cuộc đời, chúng con 

biết khiêm nhường, ý thức về tình yêu vô bờ của Thiên 

Chúa để sống chứng nhân Tin Mừng với lối sống mến Chúa, 

yêu thương tất cả mọi người. Amen. 

* Suy gẫm chia sẻ 

1. Trước mối phúc và mối họa mà Chúa Giêsu giảng dạy, tôi 

cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy buồn rầu, lo lắng hay 

an ủi và hân hoan? 

2. Tôi sẽ sống như thế nào trong các mối tương quan giữa 

các thành viên khác trong Hội Đoàn, Xứ Họ, gia đình của 

tôi với lời mời “yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù” mà 

Chúa Giêsu mời gọi? 
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III. CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:  

1- Giuse Tạ Văn Hưng – Nhà xứ  Bỉ 

2- Tôma Nguyễn Văn Ngân – Nhà xứ Lập Trí 

3- Giuse Cao Văn Mền – Họ Gò Hu, xứ Đồng Chương 

4- Phêrô Trần Quang Tuyến - Họ Đông Trai, xứ Vân Cương 

5- Giuse Nguyễn Hữu Chung - Họ Đức Bản, xứ Vân Cương 

6- Giuse Đinh Quốc Doanh – Nhà xứ Yên Mỹ 

7- Giuse Nguyễn Văn Cường – Nhà xứ Ngô Khê 

IV. HỌC TẬP:   

TOÁT YẾU GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO  

Hạnh phúc chỉ có nơi Thiên Chúa (tiếp theo) 

Giữa con người và Thiên Chúa có mối quan hệ thân 

thiết, sâu xa. Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể bị lãng 

quên hay bị chối từ. Thái độ ấy có thể phát xuất từ nhiều 

nguyên nhân. Có những nguyên nhân khách quan như tình 

trạng sự dữ trên thế giới, khiến nhiều người phủ nhận dung 

mạo Thiên Chúa tình thương. Hoặc ảnh hưởng không thuận 

lợi do những trào lưu tư tưởng nghịch tôn giáo và cả gương 

xấu của đời tín hữu (x. MV 19). Bên cạnh đó, còn có những 

nguyên nhân chủ quan như quá bận tâm về của cải, hưởng 

thụ vật chất, và thỏa mãn lạc thú, khiến nhiều người thờ ơ 

lãnh đạm và trốn tránh tiếng gọi của Thiên Chúa. Trước tình 

trạng ấy, người tín hữu phải can đảm lên đường tìm kiếm 

Chúa với tất cả con người và cuộc sống của mình. Đồng 

thời có trách nhiệm hướng dẫn người khác trong hành trình 

tìm kiếm. 
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GHI NHỚ: 

"Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển 

nhiên trước mắt họ vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ" 

(Rm 1,19). 

H. Ta sống ở đời này để làm gì? 

T. Ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật là 

được hiệp thông với Thiên Chúa. 

H. Tại sao hạnh phúc ấy chỉ có nơi Thiên Chúa? 

T. Vì ta được Thiên Chúa tạo dựng, nên khao khát hiệp thông 

với Người, như lời Thánh Augustinô nói: "Lạy Chúa, Chúa đã 

tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải cho tới 

khi được an nghỉ trong Chúa". 

H. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào? 

T. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng hai cách này: 

Một là nhờ xem vẻ đẹp kỳ diệu và trật tự lạ lùng của vũ trụ. 

Hai là khi nhìn vào lòng mình, thấy có tiếng lương tâm bảo làm 

lành lánh dữ, có tự do và khát vọng hạnh phúc vô biên. 

H. Nhận biết như vậy đã đầy đủ chưa? 

T. Chưa, vì khả năng con người có giới hạn, nên có những mầu 

nhiệm phải nhờ Thiên Chúa mặc khải mới biết được. 

(còn tiếp) 

Lm. Đặc trách HTGĐGPBN  

Fx. Nguyễn Văn Huân 


