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HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 10/2022 

I. LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần 26 TN - Lc 9,57-62 

II. SUY NIỆM: DỨT KHOÁT THEO THẦY 

Có ba người gặp gỡ Đức Giêsu. Người thứ nhất 

xin,“thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Người thứ hai được 

Chúa gọi, “anh hãy theo tôi”. Người thứ ba “xin theo thầy 

nhưng xin phép từ biệt gia đình trước”. Cả ba người được 

Chúa đối đáp cách khác nhau, nhưng chung một ý nghĩa là 

thái độ dứt khoát của người môn đệ theo bước Đức Giêsu. 

Trở thành môn đệ của Đức Giêsu cần dứt khoát hy sinh 

và từ bỏ. Điều này mời gọi người môn đệ cùng chia sẻ số 

phận và một cuộc sống bấp bênh của Người, một cuộc sống 

nay đây mai đó, một cuộc sống khó nghèo. Đó là một cuộc 

sống dấn thân cho việc “không có chỗ tựa đầu”, cần dứt 

khoát bỏ lại tất cả để “kẻ chết chôn kẻ chết của họ”, và hơn 

nữa không được “ngoái lại đằng sau” trước việc phải từ 

biệt gia đình. 

Thế nhưng, trong thực tế, đã có biết bao người đã không 

đủ can đảm và mạnh dạn để trở nên không “có hang”, 

không “có tổ”. Người ta còn nhiều nỗi băn khoăn và lo toan 

về việc “chôn cất cha tôi trước đã”, hay “cầm cày” nhưng 

“ngoái lại đằng sau”. Họ chưa thưc sự dứt khoát để ra đi 

“loan báo triều đại nước Thiên Chúa”. Nhiều người đã vào 

trong vườn nho của Chúa, đặt tay vào cày rồi rút ngay lại, từ 

bỏ ơn gọi theo Thầy của đời mình. 

Bên cạnh đó, vẫn có những con người quảng đại và thấn 

thân theo Thầy. Họ đã không xin “thầy đi đâu, tôi cũng xin 

đi theo”; họ cũng không cần phải để Chúa bận tâm hay xin 
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phép nói lời từ biệt với gia đình hay quá lo toan đến những 

chuyện gia đình. Điều họ thực hiện là lời mời gọi trở nên 

“thích hợp với Nước Thiên Chúa” bằng thái độ hy sinh và 

từ bỏ.  

Lạy Chúa Giêsu, mỗi người trưởng gia đình chúng con, 

có người đến xin Chúa để theo, có người được Chúa mời 

gọi, và cũng có người xin theo nhưng lại quá bận tâm đến 

chuyện gia đình, công việc trần thế, chỉ lo toan cuộc sống 

đời này; chỉ giữ đạo hay kinh lễ theo quen lệ. Chúng con 

biết rằng, theo Chúa cần thái độ dứt khoát và từ bỏ. Từ bỏ 

nhữ gì lương tâm không cho phép làm, và phải làm những gì 

giới răn đạo Chúa đã dạy. 

Xin Chúa cho chúng con, trong tháng Mân Côi, cũng noi 

gương mẹ Maria xin vâng và suy đi ngẫm lại những điều tốt 

đẹp Thiên Chúa đã làm cho cuộc đời mình, để mỗi ngày 

chúng con thêm can đảm và dứt khoát hơn trong hành trình 

theo Chúa, trở nên những người thợ đắc lực cộng tác với 

Thiên Chúa, rồi Chúa sẽ trao ban ân sủng của Ngài cho 

những người anh chị em trong gia đình, Hội Đoàn và Xứ Họ 

của chúng con. Amen. 

* Gợi ý Suy Niệm hoặc Chia Sẻ: 

1. Tôi là ai trong những người Chúa mời gọi: người xin 

theo, người được Chúa gọi hay người xin theo nhưng lại ra 

điều kiện với Chúa? 

2. Tôi sẽ làm những điều tốt đẹp nào cho anh em chị 

em trong gia đình, Hội Đoàn và Xứ Họ của tôi để sống thái 

độ hy sinh và dứt khoát từ bỏ mọi sự để cho Chúa, theo 

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

1- Phanxicô Nguyễn Văn Thống – Họ nhà xứ Núi Ô 

2- Giuse Đinh Xuân Phương – Họ nhà xứ Tiên Nha 

3- Giuse Nguyễn Tiến Đồ, Họ nhà xứ Tử Nê  

4- Giuse Nguyễn Văn Cường - Họ nhà xứ Ngô Khê  

5- Giuse Tằng Văn Miên - Họ Nghĩa La, xứ Lai Tê  

6- Antôn Vũ Thế Tập - Họ nhà xứ Nam Viên 

7- Vincentê Nguyễn Văn Liên - Họ Bến Cốc, hạt Nội Bài 

8- Phêrô Nguyễn Văn Phúc – Họ nhà xứ Ngọc Lâm 

9- Giuse Phạm Văn Tam - Họ Nam sơn, xứ Ngọc Lâm 

10- Phêrô Lưu Quang Tuyến – Họ Đức Bà, xứ Vân Cương 

11- Phêrô Phạm Văn Cao – Họ Nhà xứ Vân Cương 

12- Giuse Trần Văn Sao - Nhà xứ Thống Nhất  

13- Cosma Hoàng Văn Thu – Nhà xứ Vinh Tiến 

14- Giuse Nguyễn Ngọc Khanh – Nhà xứ Hữu Bằng 

15- Giuse Nguyễn Bá Nguyệt - Nhà xứ Thống Nhất 

IV. HỌC TẬP:  THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI 

- MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA - 

Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải 

chính mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý 

Ngài (Ep 1,9). Nhờ đó loài người có thể đến cùng Chúa 

Cha, nhờ Chúa Kitô. Ngôi Lời nhập thể trong Chúa Thánh 

Thần, và được thông phần bản tính của Thiên Chúa (Ep 

2,18; 2Pr 1,4) - Trong việc mặc khải này, với tình thương 

chan chứa của Ngài. Thiên Chúa vô hình (Cl 1,15; 1Tm 
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1,17) ngỏ lời với loài người như với bạn hữu (Xh 33,11; Ga 

15, 14-15). Ngài đối thoại với họ (Br 3,38) để mời gọi và 

đón nhận họ hiệp nhất với Ngài. Công cuộc mặc khải này 

được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết với 

nhau" (MK 2). 

Thiên Chúa muốn đến gặp gỡ và tỏ mình cho con người. 

Chúng ta không thể hiểu và cảm thông với một người, nếu 

người đó không bày tỏ những tình cảm, những lời nói cũng 

như bằng cử chỉ, thái độ. Đối với Thiên Chúa cũng tương tự 

như thế. Làm thế nào mà nhận biết Thiên Chúa vốn là 

"Thiên Chúa ẩn mình" (Is 45,15), "ngự trong ánh sáng siêu 

phàm. Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy" 

(1 Tm 6,16), nếu chính Thiên Chúa không đoái thương tỏ 

mình ra và ban mình cho con người? Vì yêu thương, Thiên 

Chúa tự ý đến với con người, gần gũi họ và ngỏ lời với họ, 

để họ có thể gặp gỡ, nhận biết và yêu mến Người, trở nên 

con cái Thiên Chúa mà được sống đời đời. "Sự sống đời đời 

đó là nhận biết Cha. Thiên Chúa duy nhất và chân thật và 

nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô" (Ga 

17,3). Như vậy, mặc khải là hành động yêu thương của 

Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người, để con người tự ý 

đón nhận và hiệp thông với Thiên Chúa, mà được cứu độ. 

(còn tiếp) 
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