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15/10/18 THỨ HAI TUẦN 28 TN   Th. Tê-rê-xa Giê-su, tiến sĩ Hội Thánh 

 

Lc 11,29-32 
11:29

 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế 

hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài 

dấu lạ ông Giôna. 
11:30

 quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con 

Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 
11:31

 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người 

của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn 

ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. 
11:32

 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ 

kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn 

hơn ông Giôna nữa. 

 

LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI 

“Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ 

kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì 

còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11,32) 

 

Suy niệm: Trong các tôn giáo, sám hối không phải là một ý tưởng xa lạ. Đặc biệt, Phật 

giáo dạy phải sám hối nhằm loại bỏ những nghiệp căn để trở thành người tốt ở kiếp này và 

cả kiếp sau. Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng sáng lập Ki-tô giáo, cũng khởi đầu công cuộc rao 

giảng bằng lời mời gọi sám hối: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). 

Lời mời gọi sám hối của Đức Ki-tô mang tính cách đòi buộc và khẩn thiết như một mệnh 

lệnh. Là mệnh lệnh, trước hết, vì thế giá của Đức Ki-tô, người truyền lệnh, “còn lớn hơn 

ông Gio-na nữa.” Thứ đến là vì Chúa Giê-su kêu gọi sám hối không chỉ để tu dưỡng bản 

thân để trở nên người tốt, mà mục đích tối hậu của mệnh lệnh ấy là để chúng ta được trở 

nên một với Đức Ki-tô và được hưởng hạnh phúc với Ngài. 

 

Mời Bạn: Trong Phụng Vụ của Giáo Hội không thiếu những lời kêu gọi sám hối. Ngoài bí 

tích Hoà Giải, mỗi thánh lễ đều bắt đầu bằng nghi thức sám hối. Mùa Vọng, mùa Chay là 

thời gian mời gọi con người hoán cải để chuẩn bị tâm hồn cử hành những mầu nhiệm 

trọng đại. Phụng Vụ Lời Chúa trong những tuần lễ cuối của Năm Phụng Vụ mời gọi các 

tín hữu ăn năn sám hối để hướng về ngày cánh chung. Qua đó, bạn thấy, sám hối cần thiết 

cho đời sống thiêng liêng là dường nào! 

 

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống mỗi ngày và xin ơn biết hoán cải. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa không ngừng kêu gọi chúng con hoán cải trở về với 

Chúa. Xin giúp chúng con hoán cải mỗi ngày. Amen. 
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