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Đường lối của Thiên Chúa  
hay đường lối loài người 

     Ông bà và anh chị em thân mến, lại một lần nữa, hai 
Bài Đọc hôm nay diễn giảng cho chúng ta nhận ra lời 
Chúa, nhắc nhở một cách mãnh liệt về đường lối của 
Thiên Chúa, thường khá khác biệt với cách thức của xã 
hội loài người, ngay cả chính với chúng ta. 
Bài đọc Một nêu lên điều đó một cách rõ ràng: “Những 
tư tưởng của Ta không phải là những gì con suy nghĩ, 
đường lối con làm cũng không phải là đường lối của 
Cha”, Chúa đã phán.  “Như thiên đàng cao hơn trái đất 
bao nhiêu, thì đường hướng của Ta cũng cao siêu hơn 
đường lối của con bấy nhiêu và tư tưởng của Ta vượt 
trên tầm suy nghĩ của con.” 
Tin Mừng đưa ra cho chúng ta một ví dụ điển hình về 
chân lý đó. Có nhiều người nghe  dụ ngôn kia, có 
khuynh hướng đồng ý với các công nhân, phàn nàn về 
sự hào phóng của ông chủ họ. 
Những người làm việc cả ngày nên được trả nhiều tiền 
hơn những ai chỉ làm việc một giờ, phải thế không? Dụ 
ngôn nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa làm việc với 
những nguyên tắc khác hẳn với xã hội tư bản chúng ta. 
     Chúng ta thường suy nghĩ theo tình huống  thế gian,  
khi phải vạch ra mối tương phản, suy nghĩ này vượt ra 
ngoài phạm vị  giáo hội. 
Chúng ta nên nhận ra rằng, có rất nhiều trạng huống 
mà giá trị của Tin Mừng ít ảnh hưởng đến công việc và 
tài chính thế gian, trong chính trị, giải trí, và trong 
nhiều lãnh vực khác. 
Thật thú vị, khi dành thời gian để hỏi, những nguyên 
tắc nào hướng dẫn cuộc sống của chúng ta vào trong 
phạm vi giáo hội, ngay cả trong việc thờ phượng và 
trong các sinh hoạt khác. 
     Chúng ta có thực sự sống theo Tin Mừng Chúa hay 
chúng ta thường hay hành động theo phương pháp 
tương tự như trong kinh doanh và chính trị? 
     Mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi chọn đi 
theo đường lối Thiên Chúa, ngay cả khi, dường như 
đường lối này quá trái ngược với những gì chúng ta 
cho là điều hiển nhiên trong xã hội. 
Hãy cầu nguyện để chúng ta có được đức tin mạnh mẽ 
thấu hiểu bao quát đường lối của Thiên Chúa, ngay cả 
khi đường lối đó có phần trái ngược với những điều 
hiển nhiên trong xã hội chúng ta. 
Hãy cầu nguyện để chúng ta có được đức tin mạnh mẽ 
thấu hiểu bao quát đường lối của Thiên Chúa nơi Giáo 
Hội và trong suốt cả cuộc sống chúng ta. 
Trong an bình. 
Cha Miguel Ceja 

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha   
 Tháng Chín  2019  

Ý Nguyện Truyền Giáo : Cầu cho Các  
chính trị gia, khoa học gia và kinh tế gia 

Xin cho các chính trị gia, khoa học gia và kinh 
tế gia cùng nhau hoạt động để bảo vệ biển 

cả và đại dương của thế giới này 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
                                             Tháng Chín 2019—Năm C 
 

  Chủ Nhật 29 Tháng Chín 2019  

        Tuần Thứ XXVI Thường Niên                 
          Bài Đọc Một :  Anh Thưởng 

          Bài Đọc Hai  :  Chị Bảo  

         Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn 
 

           Tháng Mười 2019—Năm C 
 

  Chủ Nhật 6 Tháng Mười 2019  

        Tuần Thứ XXVII Thường Niên 
     Thiếu Nhi Thánh Thể 

  Chủ Nhật 13 Tháng Mười 2019  

        Tuần Thứ XXVIII Thường Niên 
     Bài Đọc Một :  Anh Hân 

     Bài Đọc Hai  :  Chị Lan 

     Lời Nguyện Giáo Dân : Chị P. Nga 

  Chủ Nhật 20 Tháng Mười 2019  

         Tuần Thứ XXIX Thường Niên 

            Khánh Nhật Truyền Giáo 
     Powered By God 

  Chủ Nhật 27 Tháng Mười 2019  

    Tuần Thứ XXX Thường Niên 
     Bài Đọc Một :  Anh Hậu 

     Bài Đọc Hai  :  Chị M. Nga 

     Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Bảo 

 CHƯƠNG TRÌNH LỚP GIÁO LÝ & THIẾU NHI THÁNH THỂ             

                               NIÊN KHÓA 2019-2020  
                                                           GIÁO LÝ: 
                                 Từ 1:00 giờ trưa đến 3:00 giờ chiều 
 

                                             THIẾU NHI THÁNH THỂ: 

                                         Từ 3:00 giờ đến 5:00 giờ chiêu 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của 
Cha Thánh Gioan Vianney 

Dâm Dục 
Thiên Chúa đã chịu đội mão đầy gai nhọn để đền tạ 
cho tội kiêu ngạo; nhưng để đền tạ cho tội dâm dục, 
Người đã chịu đánh đòn rất tàn nhẫn để ứng 
nghiệm lời tiên tri David nói rằng: “Sau khi bị đánh 
đòn, chúng sẽ đếm được hết các xương của Ta.”                                                                                                                                     
                                                                    Thánh Gioan Vianney 
 

Phải chi chúng ta hiểu được sự ghê tởm và kinh 
khủng của tội này. Tội mà chính ma quỷ xúi giục 
người ta phạm còn chúng thì không. Chúng ta 
phải ý thức rõ ràng người Kitô hữu là ai? Là người 
được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được 
cứu chuộc bằng giá máu Chúa Giêsu! Các tín hữu là 
con cái, là anh em, là người thừa kế của Thiên 
Chúa! Thân thể người Kitô hữu là đền thánh của 
Chúa Thánh Thần, vậy mà để cho tội dâm dục ô uế. 
Chúng ta được dựng nên để hưởng hạnh phúc 
Thiên Đàng, nhưng nếu bất hạnh phạm tội này 
chúng ta sẽ trở thành sào huyệt, thành hang cư 
ngụ của ma quỷ. Thiên Chúa đã phán: “Không một 
người dâm dục nào có thể vào được nước Trời!”  
Làm sao một linh hồn dìm mình trong sự dâm ô lại 
có thể đứng trước mặt Thiên Chúa là Đấng vô 
cùng trong sạch và cực Thánh? Chúng ta củng 
giống như những tấm gương nhỏ, mà chính Thiên 
Chúa nhìn ngắm mình trong đó. Làm sao chúng ta 
mong muốn Thiên Chúa nhận ra chân dung mình 
trong một linh hồn dơ bẩn được? Có những linh 
hồn chết thối nát trong sự ô uế mà chẳng có chút 
nhận thức nào về nó cả. Họ chẳng có khả năng để 
thoát ra khỏi sự thối nát đó. Mọi thứ đều dẫn họ 
đến ma quỷ, trong mắt họ tất cả mọi sự đều xấu 
xa, thậm chí những gì được xem là thánh thiện 
nhất; trong mắt họ luôn có những sự ghê tởm, tục 
tĩu, cũng giống như những con vật dơ dáy có thói 
quen sống trong dơ bẩn mà vẫn thấy hạnh phúc, 
lăn mình trong đống bùn dơ mà ngủ; họ thật sự là 
những người đáng ghê tởm trước mặt Chúa và 
các Thiên Thần. Thiên Chúa đã chịu đội mão đầy 
gai nhọn để đền tạ cho tội kiêu ngạo; nhưng để 
đền tạ cho tội dâm dục, Người đã chịu đánh đòn 
rất tàn nhẫn để ứng nghiệm lời tiên tri David nói  

rằng: “Sau khi bị đánh đòn, chúng sẽ đếm được 
hết các xương của Ta.”  Nếu không có những tâm 
hồn trong sạch ở khắp nơi đền tạ ngăn cản, làm 
nguôi sự công thẳng của Thiên Chúa, thì chúng ta 
sẽ bị án phạt nặng nề đến chừng nào?  Cho đến 
ngày nay, tội dâm dục tràn lan trên khắp thế giới, 
chỉ nghĩ đến bấy nhiêu cũng đủ cho người ta run 
sợ rồi. Có người nói rằng Hỏa ngục phun sự dơ 
dáy lên địa cầu, giống như những ống dẫn phun ra 
đầy khói đen vậy. Ma quỷ tìm mọi cách để làm ô uế 
linh hồn người ta, bởi vì chúng biết rằng linh hồn 
là tất cả. Thân xác chỉ là một khối thịt thối nát; cứ 
đi vào nghĩa trang mà xem thân xác mà chúng ta 
hay cưng chiều bây giờ thế nào? Như tôi thường 
nói, không gì xấu xa ghê tởm cho bằng linh hồn 
dâm dục. Thật vô ích khi nói với họ về sự trong 
sạch và nhân đức; bởi lòng trí họ đầy ắp sự ngạo 
mạn và kiêu căng. Sự sống đời đời, sự chết, phán 
xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, tất cả đều không làm 
cho họ run sợ hay thay đổi. Làm sao chúng ta 
mong chờ một người suốt đời sống trong đam mê 
này, đến lúc chết xưng tội rước lễ cho nên được? 
Vì họ cố tình giấu giếm những tội xấu hổ này, hơn 
nữa có thể đã nhiều lần phạm sự thánh. Liệu 
miệng lưỡi họ đã câm nín bấy lâu nay chịu mở ra 
để xưng tội trong giờ sau hết không? Chỉ cần nhìn 
một người, chúng ta biết người đó sống trong 
sạch hay không. Cặp mắt của người có tâm hồn 
trong sạch có dáng vẻ vô tư và khiêm tốn khiến 
người ta nghĩ đến Thiên Chúa. Ngược lại có nhiều 
người, cặp mắt họ luôn cháy bừng ngọn lửa đam 
mê dục vọng... Ma quỷ luôn ở trong mắt họ, khiến 
họ nghiêng về điều xấu xa tội lỗi. Những người 
đánh mất sự trong trắng của mình cũng giống như 
một mảnh vải bị dính dầu nhớt; cho dù có giặt sấy 
bao nhiêu, vết dầu đó vẫn còn nguyên vẹn: chỉ có 
phép lạ mới tẩy sạch được linh hồn dâm dục mà 
thôi.            (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 


