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Ông bà và anh chị em thân mến, nếu bạn không biết 
rành cho lắm, bạn cứ nghĩ rằng các bài đọc hôm nay sẽ 
được công bố cho chúng ta biết ngay trước cuộc bầu 
cử quốc gia tại Hoa Kỳ .  
Năm này sang năm khác, chúng ta cứ mãi nghe những 
đoạn văn từ kinh thánh áp dụng trực tiếp đến các vấn 
nạn đang lấn áp vào trong cuộc bầu cử. 
Lẽ dĩ nhiên, một phần lý do về năng động này, là vì 
chúng ta đang ở trong chu kỳ giảng thuyết phụng vụ 
năm C, điều này phụ thuộc rất nhiều vào Tin Mừng 
theo Thánh Luca. Thánh Sử Luca cương quyết nêu lên 
một mối quan tâm đối với người nghèo và sự suy thoái 
trong xã hội, vì vậy, Tin Mừng Phúc Âm  năm nay có 
tính cách tự nhiên, đặt các giá trị về Lời Chúa lên trên 
các giá trị được tán thành bởi các ứng cử viên và các 
đảng chính trị khác nhau. Ngay trong Chủ nhật tuần 
trước lẫn hôm nay, bài đọc đầu tiên đến từ Tiên Tri A-
mốt, Ngài khôn khéo lên án những người sống xa hoa 
trong khi người nghèo khổ phải chịu đựng.  Đoạn 
thánh kinh tuần trước đã phân bày một cách rõ ràng 
hơn về việc bóc lột người nghèo, trong khi bài đọc Chủ 
nhật này lựa chọn tập trung nhiều hơn vào mối thờ ơ 
của người giàu đối với cảnh huống xã hội trong nước.  
Hầu hết những người tụ tập thờ phượng sẽ không 
nhận ra mình là người chủ động lừa dối kẻ nghèo 
(chính ra, những nhà kinh doanh trên thế giới và tài gia 
nên cần chú ý đến!), Nhưng hầu hết chúng ta thường 
thất bại,  vì chúng ta thờ ơ với nhu cầu của những 
người xung quanh.  Tin Mừng hôm nay cũng không 
lảng tránh. Dụ ngôn về người đàn ông giàu có và Laza-
rus, chắc chắn thách thức toàn thể xã hội chúng ta, 
như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rõ 
trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. 
 “Chúng ta không thể đứng yên một mình tận hưởng 
sự giàu có và tự do cho riêng mình, nếu như, ở bất kỳ 
nơi nào đó, có Lazarus của thế kỷ XX đứng trước cửa 
nhà chúng ta” (Bài Giảng của Ngài tại Sân Vận Động 
Yankee, ngày 2 tháng 10 năm 1979). 
Đó là một thách đố đối với chúng ta, là Kitô hữu,  phải 
giải quyết các vấn nạn bất bình đẳng xâm nhập trên 
thế giới chúng ta hoặc thậm chí trên đất nước chúng 
ta.  Ngay cả khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về chủ 
đề này, nhiều người Công giáo cho Ngài là một người 
của xã hội chủ nghĩa và hoàn toàn bác bỏ những gì 
Ngài nói. Nhưng điều đó không cho phép chúng ta bỏ 
qua vấn đề hoặc từ chối Lời Chúa. 

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 Mười 2019—Năm C 
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Đồng thời, một khi các vấn đề được nêu lên, chúng ta 
không được phép kết án như Tiên Tri A-mốt, nhưng 
chúng tôi hãy kiểm điểm  lại việc cầu nguyện: cho 
những người lao động bị chối từ mức lương,  cho 
những người bị lạm dụng tiền lương, cho những nhà 
đại gia bị tài sản làm họ mù quáng trước nhu cầu của 
những người khác, đối với những người coi trọng sự 
giàu có hơn tình yêu của Thiên Chúa và người lân cận, 
đối với những người bị chật vật bởi tài sản của chính 
họ, nên biết rằng, khi chúng ta bỏ phiếu, chúng ta hãy 
nên xem xét, làm thế nào để hình thành một xã hội 
thực sự quan tâm đến người nghèo. 
Xin Thiên Chúa ban cho ông bà và anh chị em ơn khôn 
ngoan và bình an. 
Cha Miguel Ceja 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của 
Cha Thánh Gioan Vianney 

Mê Dâm Dục 
Sự chết, phán xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, không 
làm cho họ sợ hãi tí nào, không có gì lay chuyển họ 
được. Trong các tội lỗi, tội mê dâm dục là khó diệt 
trừ nhất.                                                 Thánh Gioan Vianney 
 

Mê dâm dục là sự yêu thích các thú vui nhục dục 
trái ngược với đức trong sạch. Không có tội nào 
làm suy nhược và phá hủy linh hồn nhanh chóng 
cho bằng tội đáng xấu hổ này; nó lôi kéo chúng ta 
ra khỏi bàn tay Thiên Chúa, và ném chúng ta như 
ném một cục đá vào trong hố sâu bùn lầy hôi thối. 
Một khi đã chìm trong đống bùn nhơ đó, chúng ta 
không thể nào thoát ra được. Trong đống bùn đó, 
chúng đào cho mình một cái lỗ; càng nhúc nhích, 
chúng ta càng làm cho cái lỗ ra to thêm, rồi từ từ 
chìm xuống. Rồi chúng ta đánh mất đức tin của 
mình, chúng ta cười nhạo tôn giáo, không còn mơ 
ước Thiên Đàng, không còn sợ hãi Hỏa Ngục nữa. 
Thật bất hạnh biết bao cho những linh hồn sống 
trong đam mê tội lỗi này! Linh hồn họ đẹp đẽ đến 
nỗi kéo được sự chú ý của Thiên Chúa để mắt 
nhìn, như khi người ta nghiêng mình trên một đóa 
hoa hồng thơm ngát, nhưng nay đã trở nên như 
một xác chết lâu ngày, mùi hôi thối độc hại của nó 
bay thấu tận trời cao. 
Chúa Giêsu Kitô đã kiên nhẫn chịu đựng sống giữa 
các Tông Đồ, là những người đầy kiêu căng và 
tham vọng, thậm chí một người đã phản bội; 
nhưng Người không dính một chút bợn nhơ của 
họ; Người ghê tởm tất cả mọi tính hư nết xấu. 
Thiên Chúa phán: ”Thần Khí của Ta không ở trong 
người, nếu người chỉ là xác thịt và thối nát.” Thiên 
Chúa lìa bỏ tất cả những người tâm địa độc ác và 
dâm ô. Chúng để mình chìm đắm trong bùn nhơ 
như con heo hèn hạ, nhưng lại không ngửi thấy  

mùi hôi thối bốc lên. Người trơ trẽn như vậy thật 
đáng ghê tởm trước mặt mọi người, nhưng họ 
không ý thức được điều đó. Thiên Chúa đã ghi dấu 
ô nhục trên trán của họ, nhưng họ không cảm 
thấy xấu hổ; họ có cái mặt bằng đồng và một trái 
tim bằng đá; thật là vô ích khi nói với họ về danh 
dự đạo đức, vì lòng trí của họ đầy tự mãn và kiêu 
căng. Các chân lý như: sự chết, phán xét, Thiên 
Đàng, Hỏa Ngục, không làm cho họ sợ hãi tí nào, 
không có gì lay chuyển họ được. Trong các tội lỗi, 
tội mê dâm dục là khó diệt trừ nhất. Những tội 
khác trói chúng ta bằng xích sắt, nhưng tội mê 
dâm dục trói chúng ta bằng xích da bò, loại da 
không bao giờ rách hay đứt; tội mê dâm dục là lò 
lửa làm ô uế cả những người lớn tuổi cao niên. 
Hãy xem hai ông già bỉ ổi bị cám dỗ về sự trong 
sạch đem lòng thèm muốn bà Susanna; họ đã giữ 
cơn sốt thời trai trẻ đến lúc già yếu. Khi thân xác 
kiệt sức vì trụy lạc, khi họ không còn thỏa mãn 
được những đam mê, thì họ thay thế bằng những 
ước muốn và ý tưởng dâm ô. Gần đến giờ chết, họ 
vẫn còn nói về đam mê cho đến hơi thở cuối cùng; 
họ chết như lúc họ sống – cứng lòng; sự đền tội 
nào có thể bù đắp cho tội mê dâm dục này? Sự hy 
sinh nào có thể lay động họ ở giờ phút cuối cùng, 
những người suốt đời chỉ nghĩ đến những thú vui 
nhục dục? Liệu người ta có thể nào mong đợi một 
lần xưng tội đàng hoàng, một lần rước lễ sốt sắng 
từ những người, mà lúc trai trẻ có lẽ đã cố tình 
giấu giếm những tội lỗi ghê tởm và xấu hổ này, đã 
nhiều lần phạm thánh không? Liệu miệng lưỡi họ 
đã khép kín lâu nay, chịu mở ra ở giờ phút cuối 
cùng không? Không có điều đó đâu; Thiên Chúa đã 
bỏ rơi họ; nhiều lớp chì đè nặng trên người họ; và 
họ cứ đổ thêm vào. Nhưng hãy coi chừng, đó có 
thể là lần cuối cùng của đời họ. 
     (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 


