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THỨ BA TUẦN 15 TN 

Thánh Ca-mi-lô Len-li, linh mục 

Mt 11,20-24 
11:20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà 

không sám hối: 
11:21 "Khốn cho các ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã 

làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ 

lòng sám hối. 
11:22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđon còn được xử 

khoan hồng hơn các ngươi. 
11:23 Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ 

phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì 

thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 
11:24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng 

hơn các ngươi". 

 

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI 

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ 

Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20) 

 

Suy niệm: Dù bạn không phải là ‘fan’ bóng đá, hẳn bạn cũng xuýt xoa tiếc rẻ cho một 

đội bóng ‘toàn sao’ sau 90 phút thi đấu với không biết bao nhiêu cơ hội ăn bàn mười 

mươi nhưng lại để vuột trôi qua trước mũi giày mà không thể chuyển thành bàn thắng 

và rồi bị thủng lưới trong những phút đá bù giờ. Quy luật trong bóng đá là thế: đội bóng 

nào không biết tận dụng cơ hội, đội đó sẽ chuốc lấy thất bại. Theo dòng thời sự để ví 

von, cũng có thể nói như thế: Các ‘đội bóng’ Khô-ra-din, Ca-phác-na-um, Bét-sai-đa, với 

biết bao cơ hội là những phép lạ thực hiện ở giữa họ mà họ không ‘ghi được bàn thắng’ 

trước đối thủ là sự ác, ắt là họ sẽ không thoát khỏi thất bại ê chề: chính họ sẽ bị trầm 

luân. Chả bù với các ‘đội’ Tia và Si-đôn, giá mà họ chỉ có được một nửa cơ hội như thế 

thôi, ắt họ đã ghi bàn quyết định đó là sám hối ăn năn và lãnh nhận được ơn cứu độ rồi. 

 

Mời Bạn điểm lại những cơ hội Chúa đã ban cho bạn, nhất là những cơ hội bị bỏ lỡ. 

Bạn có thấy tiếc xót cho mình không? Rất may cho bạn, khi bạn đang đọc những dòng 

chữ này, bạn vẫn còn trong 90 phút thi đấu của đời bạn! Trong thời gian còn lại đó, xin 

bạn tận dụng những cơ hội Chúa ban cho, đừng bỏ lỡ nữa! 

Chia sẻ: Cộng đoàn của bạn đã có thể tận dụng những ơn huệ Chúa ban để giúp nhau 

thăng tiến chưa? 

Sống Lời Chúa: Nghiêm túc kiểm điểm đời sống mỗi ngày để kịp thời khắc phục những 

lỗi lầm thiếu sót. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 

  


