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19/10/18 THỨ SÁU TUẦN 28 TN 

Th. Gio-an Brê-bớp, I-sa-ác Giô-gơ, linh mục, tử đạo  

 

Lc 12,1-7 
12:1

 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức 

Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chùng men Pharisêu, tức 

là thói đạo đức giả. 
12:2

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

biết. 
12:3

 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều 

anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 
12:4

 "Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết 

thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 
12:5

 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào 

hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 
12:6

 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ 

quên trước mặt Thiên Chúa. 
12:7

 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý 

giá hơn muôn vàn chim sẽ. 

 

COI CHỪNG VI-RÚT “ĐẠO ĐỨC GIẢ” 

“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà 

sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” (Lc 12,1-2) 

 

Suy niệm: Chúa dạy ta phải coi chừng men Pha-ri-sêu, nghĩa là men đạo đức giả. Thứ 

men này rất nhỏ bé, được ví như một thứ vi-rút cực hiếm và cực lạ, khó có thuốc chữa trị. 

Vì sao? Vì những thứ giả khác như bằng cấp giả, thuốc giả, hàng hóa giả là sự vật có thể 

bị soi xét nhận diện, còn đạo đức giả ở trong tâm hồn và được ngụy trang khéo léo bằng 

những hình thức bên ngoài che giấu những bất chính bên trong tâm hồn rất khó phát hiện, 

nhằm đánh lừa người khác. ĐTC Phanxicô cho rằng, thứ vi-rút đạo đức giả này tựa như 

con rắn, cứ trườn bò luồn lách, không rõ ràng minh bạch, từ lừa dối này sang lừa dối khác 

qua lời đường mật và dáng mạo bên ngoài. Thứ vi-rút đạo đức giả này vừa tàn phá nhân 

cách của mọi người, kể cả Ki-tô hữu, vừa lây nhiễm rất nhanh sang nhiều người. Tuy 

nhiên, như vị lương y thần linh, Chúa Giê-su khuyên nhủ ta tránh xa thứ “men pha-ri-sêu” 

đó, ngăn ngừa lây nhiễm thứ vi-rút đạo đức giả đó, bằng cách tin tưởng và đối diện với 

Chúa hằng ngày.  

Mời Bạn đối diện với Chúa hằng ngày trong buổi xét mình mỗi khi đêm về để nhìn thấy 

tình trạng tâm hồn của mình; tin tưởng vào Chúa để Chúa chữa trị thứ vi-rút cực hiếm đó 

bằng lòng thương xót của Ngài. Việc xét mình hằng ngày còn quen thuộc với bạn không? 

Thiếu xét mình hằng ngày e rằng ta đang bị nhiễm nặng vi-rút đạo đức giả rồi đó, vì cứ 

ngỡ mình thập toàn. 

Sống Lời Chúa: Từ tháng Mân Côi này, quyết tâm xét mình vào mỗi tối trong buổi cầu 

nguyện chung hoặc riêng 

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
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