
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Thay Đổi 
Khi Gặp Chúa! 

Thứ nhất, dám sống rộng rãi và quảng đại chia sẻ, cho đi.   
 

• Rộng rãi và quảng đại trong việc chia sẻ, khi cho đi 
tiền bạc, tài năng và thời giờ, khi giúp đỡ cho việc giáo 
dục, bảo trì, xây dựng và phát triển giáo xứ của bạn. 
“Hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không 
buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng 
hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9:6-7). 

• Rộng tay và vui vẻ khi cộng tác với Giáo Hội và các 
dòng tu trong việc truyền giáo, cho việc huấn luyện, 
đào tạo chủng sinh, tu sĩ, giúp đỡ cho các nạn nhân của 
thiên tai bão lụt, động đất, cho trẻ mồ côi, tàn tật, trợ 
giúp những người kém may mắn… “Khi bố thí, mắt 
con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng 
ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa 
cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tuỳ con có bao 
nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít 
thì đừng ngại cho ít” (Tb 4:7-8). 

 

Thứ hai, dám đền bù cho tha nhân những thiệt hại mà mình 
đã gây ra cho họ. 
 

• Nếu đã lỡ lỗi đức công bằng về mặt vật chất, ví dụ như 
gian lận trong việc buôn bán, ăn cắp, ăn trộm hay tham 
lam của ai đó về tiền bạc, về tài sản đất đai…thì xin 
hãy mau mau kiếm cách để đền trả cho họ.  Hãy làm 
việc đền trả, hãy trả lại lẽ công bằng cho người ta ngay 
khi ta còn sống, đừng chần chờ kẻo không kịp đâu. 
“Khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường 
hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo 
người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh 
cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 
Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước 
khi trả hết đồng kẽm cuối cùng" (Lc 12:58-59).    

 

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn giúp sức, 
để chúng mình biết noi gương bắt chước ông Da-kêu, nỗ lực 
vượt qua những khó khăn thử thách để đi gặp được Chúa, 
và, khi gặp được Ngài rồi, bạn và tôi dám thay đổi, dám sửa 
chữa những lỗi lầm, để nhờ vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm 
được sự bình an trong tâm hồn, khi ta sống công bằng, 
không nợ nần và không đối xử bất công với tha nhân.  Xin 
Chúa gìn giữ, ban bình an và chúc lành cho bạn cũng như 
cho những người thân yêu của bạn trong tuần lễ mới này.  
Amen! 
	
	

“Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình.  Gặp gỡ 

Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh!” Lời đầu tiên trong bài hát 
GẶP GỠ ĐỨC KITÔ của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc, đã 
phản ảnh rất trung thực về sự thay đổi của ông Da-kêu, 
trưởng ty Thuế Vụ Thành Giê-ri-khô mà thánh Luca tường 
thuật trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 31 hôm nay.   
 

Thật vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông Da-kêu và Chúa 
Giê-su ở dưới gốc cây sung, đã làm cho cuộc đời của ông 
thay đổi hoàn toàn.  Khi diện đối diện với Chúa Giêsu, và 
sau khi ông nghe Ngài nói với ông rằng: “Này ông Da-
kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 
Thì ông đã cảm nghiệm ngay được tình yêu, lòng thương 
xót của Chúa dành cho ông. Chúa đến nhà ông, và hơn nữa 
lại còn ở lại nhà của ông nữa, thì chứng tỏ Ngài không xa 
lánh, không có thành kiến và không ghét bỏ ông như 
những người đồng hương khác, bởi vì ông là người tội lỗi, 
là người làm nghề thu thuế, vì ông làm tay sai cho Đế 
Quốc Rôma…  
 

Để đáp lại tình yêu thương và sự ưu ái của Chúa Giê-su 
dành cho riêng ông, ông đã can đảm làm một sự thay đổi 
có thể nói là tận gốc rễ. “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa 
tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm 
đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Bạn có thấy 
những gì ông Da-kêu đã thay đổi sau khi gặp Chúa không? 
 

• Trước khi gặp gỡ Chúa, ông là người ích kỷ, keo kiệt, 
chỉ biết thu tích chứ không cho đi, nhưng sau khi gặp 
được Chúa, thì ông đã dám rộng rãi và quảng đại chia 
sẻ cho người nghèo phân nửa tài sản của ông. 

• Trước khi gặp gỡ Chúa, ông là người gian lận, bớt 
xén, bất công…nhưng sau khi gặp gỡ Chúa, ông đã 
dám sửa sai, đền bù thiệt hại, không phải gấp hai, hay 
gấp ba lần, nhưng là gấp bốn lần cho các nạn nhân!  

  

Bạn thân mến, giống như, và còn hơn ông Da-kêu khi xưa, 
ngày hôm nay, bạn và tôi thường xuyên được gặp gỡ Chúa 
qua những giờ kinh nguyện, qua việc đọc những trang 
Kinh Thánh; ngày nào (hay ít nhất một tuần một lần!) 
chúng mình cũng được Chúa ngự vào nhà của chúng mình 
qua việc đón rước Mình Máu Thánh của Ngài.  Thì ước gì 
bạn và tôi cũng sẽ noi gương bắt chước ông Da-kêu để làm 
được hai việc này: 
	



	

	

“Encounter with Christ transforms our lives.  

Encounter with Christ receives spiritual rebirth!” The 
opening lyrics in the song ENCOUNTER WITH 
CHRIST composed by Fr. Tien Loc, a musician, 
genuinely reflect the transformation of Zacchaeus, a 
chief tax-collector at Jericho, which Luke recounts in the 
Gospel of 31st Sunday in Ordinary Time.  
 

Truthfully, the unexpected encounter between Zacchaeus 
and Jesus under the sycamore tree had changed his life 
forever. when he came face-to-face with Jesus and when 
he heard Jesus tell him “Zacchaeus, come down quickly, 
for today I must stay at your house!” At that very 
moment, he encountered Jesus’ love and mercy for him. 
Jesus not only visited his home, but furthermore, he 
stayed at his home. It confirms that Jesus did not set him 
apart, show prejudice against him or despise him like his 
fellow citizens because he was a sinner, a tax collector, a 
henchman of the Roman Empire… 
 

In return for Jesus' love and favor that He bestowed upon 
him, he had the courage to make a change that could be 
said the core of his being. “Behold, half of my 
possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have 
extorted anything from anyone I shall repay it four times 
over.” What significant changes have you seen in 
Zacchaeus’ life after meeting Jesus? 
 

• Prior to his encounter with Jesus, he was a selfish, 
stingy person.  He obssessed at accruing funds yet 
reluctant to share it with others, however, following 
his encounter with Jesus, he felt urged to generously 
and abundantly share half of his possessions with 
the poor. 

 

• Prior to his encounter with Jesus, he was a fraud, 
swindler, prejudiced…but after he met Jesus, he had 
the courage to change, repay the loan, not just 
double, triple, but four times over to the victims!  

 

My dear friends, just like or even worse than Zacchaeus 
in the past, we often encounter Jesus through our prayers, 
and through Scriptural passages; daily (or at least once a 
week!) we are blessed to have Jesus come into our 
heart/soul through receiving His Body and Blood. My 
wish is that we are able to imitate Zacchaeus in doing 
these two things: 
 

First, to be compelled to give generously and charitably. 
 
 

 
 
 
 
 

• We are generous and ample with our sharing, when 
giving money, talent and time, when helping with 
education, maintenance, constructing/building and 
expansion of your parish. “Each must do as 
already determined, without sadness or 
compulsion, for God loves a cheerful giver” (2 Cr 
9:6-7). 

• Be generous and beneficial when collaborating 
with the Church and religious orders in missionary 
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• We are generous and ample with our sharing, when 
giving money, talent, and time, when helping with 
education, maintenance, constructing/building and 
expansion of your parish.  “Each must do as 
already determined, without sadness or compulsion, 
for God loves a cheerful giver” (2 Cr 9:6-7). 

• Be generous and beneficial when collaborating with 
the Church and religious orders in missionary work, 
formation for the seminarians, religious brothers 
and sisters, assisting the victims of natural disasters, 
earthquakes, supporting the orphans, disabled 
person, those who are less fortunate than us … 
“Give alms from your possessions. Do not turn 
your face away from any of the poor, so that God’s 
face will not be turned away from you. Give in 
proportion to what you own. If you have great 
wealth, give alms out of your abundance; if you 
have but little, do not be afraid to give alms even of 
that little” (Tob 4:7-8). 

 

Second, to have the courage to repay others the damage 
we have done to them. 
 

• If we failed to act justly with material goods, for 
instance, fall prey to business fraud, mugging, 
robbing or swindling people’s money, or their 
posessions…then we must quickly obtain the ways 
to repay them. We must compensate, we must seek 
to resolve justice to people while we are still alive, 
do not delay. “If you are to go with your opponent 
before a magistrate, make an effort to settle the 
matter on the way; otherwise your opponent will 
turn you over to the judge, and the judge hand you 
over to the constable, and the constable throw you 
into prison.  I say to you, you will not be released 
until you have paid the last penny" (Lk 12:58-59).    

 

Let us pray for one another, that God gives us strength, so 
that we can imitate and follow the example of Zacchaeus 
to make every effort to overcome challenges and 
adversities in meeting the Lord, and once we encounter 
God, we might have the courage to be transformed, to be 
changed from our afflictions so that, we will experience 
great peace in our heart, when we live justly, owe no 
debts and treat people fairly and equally. May God protect 
you, grant you peace and bless you and your family in this 
coming week.  God bless! 
 

LM Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 
www.chatinh.org www.nhachua.org  
 
 
 
 
 
 

• If we, we must seek to resolve justice to people 
while we are still alive, do not delay. “If you are to 
go with your opponent before a magistrate, make 
an effort to settle the matter on the way; otherwise 
your opponent will turn you over to the judge, and 
the judge hand you over to the constable, and the 
constable throw you into prison.  I say to you, you 
will not be released until you have paid the last 
penny" (Lk 12:58-59).    


