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01/08/10 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – C 
 Lc 12,13-21 
 

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA 
“Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà 
không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, 
thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21) 
Suy niệm: Dụ ngôn trong bài Tin Mừng 
hôm nay luôn đúng cho mọi thời đại. Con 
người ra công làm việc và tích trữ của cải, 
suy tính và hưởng thụ. Con người luân 
chuyển trong một vòng tròn và cứ mãi kiếm 
tìm. “Phù vân-vĩnh cửu,” “hạ giới-thượng 
giới,” “hãy hướng lòng-đừng chú tâm,” 
“cởi bỏ-mặc lấy” là những đề tài, lời 
khuyên được nhấn mạnh trong các bài đọc 
hôm nay. Đức Giêsu không ngăn cấm việc 
kiếm tìm của cải để phục vụ cho sự sống 
hằng ngày, nhưng Ngài cảnh báo sự hưởng 
thụ ích kỷ, không chia sẻ cho người lân cận. 
Sâu xa hơn, Ngài giới thiệu và mời gọi ta 
nỗ lực tìm kiếm một gia tài đích thật và bền 
vững.  
Mời Bạn: Sự hiện diện của bạn nơi trần thế 
này không phải là ngẫu nhiên. Cũng không 
phải ngẫu nhiên mà cuộc sống của bạn luôn 
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cần đến sự liên đới với Thiên Chúa và tha 
nhân. Công đồng Vatican II dạy bạn: “Giá 
trị con người hệ tại ở “cái mình là” hơn là 
ở “cái mình có.” Tất cả những gì con người 
làm để đạt tới một mức độ công bằng cao 
hơn, một tình huynh đệ rộng lớn hơn và một 
trật tự nhân đạo hơn trong các tương quan 
xã hội” (GH 35). 
Sống Lời Chúa: Tôi mặc lấy con người 
mới bằng cách “giết chết những gì thuộc về 
hạ giới trong con người: gian dâm, ô uế, 
đam mê, ước muốn xấu, tham lam, giận dữ, 
nóng nảy, độc ác, thóa mạ, ăn nói thô tục, 
nói dối” (Cl 3,2). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết 
trước hết tìm kiếm những giá trị của Tin 
Mừng Nước Trời, sau đó mới đến việc kiếm 
tìm những của cải vật chất. Amen. 
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02/08/10 THỨ HAI TUẦN 18 TN 
Th. Êusêbiô Vercellêsi, linh mục Mt 14,13-21 
 

ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN ĐI 
Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho 
họ ăn đi.” (Mt 14,16) 
Suy niệm: Trong mùa thi đại học vừa qua, 
nhiều thí sinh đến được trường thi nhờ tấm 
lòng quảng đại của bà con lối xóm: kẻ góp 
tiền đóng lệ phí, người góp phương tiện đi 
đường, như trường hợp của thí sinh Đặng 
Thanh Tuấn ở Vĩnh Thạnh (Cần Thơ). 
Nhiều nhân tài tương lai của đất nước có 
điều kiện phát triển là nhờ sự đóng góp âm 
thầm của rất nhiều người. Lòng quảng đại 
đang tạo ra nhiều phép lạ như vậy trong xã 
hội cạnh tranh hôm nay. Bài Tin Mừng cho 
thấy Đức Giêsu cần đến sự góp phần của 
con người, dù nhỏ bé và không đáng kể như 
năm chiếc bánh và hai con cá. Thế nhưng, 
khi bánh và cá từ tay các môn đệ chuyển 
đến Đức Giêsu, rồi từ tay Ngài chuyển 
ngược lại các ông, và từ tay các ông chuyển 
sang tay dân chúng, kết quả thật kỳ diệu và 
bất ngờ: mọi người được no nê.  
Mời Bạn: “Têrêxa không thể làm gì được 
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một mình. Têrêxa và một xu càng không 
làm được gì hơn. Thế nhưng, Têrêxa và một 
xu, cùng với Thiên Chúa, thì làm được mọi 
sự” (Th. Têrêxa Avila). Chúa cần đến sự 
góp phần của bạn trong công cuộc xây dựng 
Nước Trời ở giữa trần thế. Bạn có sẵn sàng 
góp một tay với Chúa, để những phép lạ do 
lòng quảng đại tiếp tục diễn ra không? 
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ dâng cho Chúa 
bánh và cá của đời mình: thời giờ, tiền bạc, 
thiện chí, năng lực… để Chúa tùy ý sử dụng 
cho danh Cha cả sáng. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con 
cảm thấy được cơn đói đang dày vò bao 
người, xin cho con nghe được lời mời của 
Chúa: “Các con hãy cho họ ăn đi.” Ước gì 
chúng con dám trao tất cả những gì chúng 
con có cho Chúa. Amen. 
    (Rabbouni) 
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03/08/10 THỨ BA TUẦN 18 TN 
 Mt 14,22-36 
 

SAO LẠI HOÀI NGHI? 
Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên 
mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng 
thấy gió thổi thì ông đâm sợ… (Mt 14,29-
30) 
Suy niệm: Đêm tối giữa biển khơi. Sóng to, 
gió lớn. Con thuyền tròng trành nghiêng 
ngửa, muốn lật úp. Phêrô và các bạn hoảng 
sợ, cố chèo chống. Bỗng Thầy xuất hiện. 
Thầy đi trên mặt nước! Phêrô xin được đi 
trên mặt nước để đến với Thầy. Thầy bảo 
“Cứ đến!” Và ông mạnh dạn bước xuống 
khỏi thuyền. Nhưng đi được ít buớc, một 
cơn gió thốc tới làm ông run sợ và bắt đầu 
chìm. Thầy đưa tay nắm lấy ông và nói: 
“Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 
Có hai điều thật rõ : 1) Chúa Giêsu đã có 
mặt với các môn đệ giữa cơn nguy khốn 
nhất của các ông, trong tình huống mà các 
ông không thể nghĩ rằng Ngài sẽ có mặt. 2) 
Đức tin của Phêrô thật đáng nể qua việc ông 
mạnh dạn bước xuống khỏi thuyền; nhưng 
rồi ông đã hoài nghi và sợ hãi, nên ông bắt 
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đầu chìm. Giữa vững tin và hoài nghi chỉ là 
một cơn gió! 
Mời Bạn: 1) Ôn lại việc Chúa bất ngờ có 
mặt trong (những) lúc gay go nhất của cuộc 
đời mình. 2) Ôn lại kinh nghiệm tin tưởng và 
hoài nghi trong hành trình đức tin của bạn. 
Bạn rút ra điều gì? 
Chia sẻ: Thi hành sứ mạng truyền giáo –
nói cho cùng– là chia sẻ kinh nghiệm đức 
tin. Theo bạn, kinh nghiệm đức tin có thể 
được chia sẻ bằng những cách nào? 
Sống Lời Chúa: Hiện nay bạn đang nao 
núng về điều gì? Hãy lắng nghe tiếng Chúa: 
“Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố 
lòng tin nơi con – tin rằng Chúa luôn yêu 
con và không bao giờ bỏ rơi con. Và xin 
cho đời con trở nên một lời chứng về tình 
yêu cứu độ của Chúa. 
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04/08/10 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 
Th. Gioan Maria Vianê, linh mục 
 Mt 15,21-28 
 

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIN 
“Lạy Ngài là Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng 
thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ 
sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một 
lời. (Mt 15,22-23) 
Suy niệm: Hai lần Chúa Giêsu dự định 
không làm phép lạ, nhưng rồi Ngài đã thay 
đổi ý định vì niềm tin và lời khẩn khoản của 
người xin. Một lần do lời cầu xin của Đức 
Maria tại tiệc cưới Cana, và lần khác trong 
bài Tin Mừng hôm nay. Cũng như người 
đàn bà xứ Canaan, ta không xứng đáng để 
Chúa ban ơn, cũng chẳng có quyền đòi 
Ngài làm phép lạ. Điều ta có thể làm và 
phải làm, là tuyệt đối tin tưởng vào Chúa, 
xác tín tình thương của Ngài, và đặt trọn 
niềm hy vọng nơi Ngài. Chắc chắn ánh mắt 
Chúa rạng rỡ niềm vui khi thấy quyết tâm 
sắt đá, niềm hy vọng tha thiết, cũng như 
tinh thần lạc quan tin tưởng của người đàn 
bà ngoại giáo này.  
Mời Bạn: Khi cầu nguyện, bạn thường 
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muốn Chúa thực hiện theo ý muốn của 
mình, vào thời điểm mình muốn, nhưng 
quên mất rằng điều quan trọng là xin vâng 
thánh ý Chúa, để Ngài thực hiện điều tốt 
nhất cho bạn theo ý định của Ngài. Bạn hãy 
xác tín rằng hơn cả chính bản thân bạn, 
Chúa biết điều gì ích lợi nhất cho bạn và 
người thân.   
Chia sẻ: Làm theo ý riêng và đòi hỏi Chúa 
và người khác phải chiều theo, có là cám dỗ 
nặng nề với bạn không? 
Sống Lời Chúa: Tôi đón nhận một biến cố, 
một hoàn cảnh hay một con người “trái ý” 
với thái độ sẵn sàng, xem đó như một cơ hội 
để Chúa thanh luyện mình.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ở mọi nơi, 
mọi lúc và trong mọi sự, xin cho chúng con 
luôn biết vui vẻ thưa cùng Chúa: “Lạy 
Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Và một khi 
đã nhận biết, xin cho con mau mắn và 
quảng đại làm theo ý Chúa. Amen. 
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05/08/10 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 
Cung hiến thánh đường Đức Maria 
 Mt 16,13-23 
 
TỪ HẠT CÁT TRỞ THÀNH TẢNG ĐÁ 

“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên 
tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của 
Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không 
thắng nổi.” (Mt 16,18) 
Suy niệm: Đức giám mục Fulton Sheen nói 
rằng: “Sứ điệp Phục sinh có nghĩa là Thiên 
Chúa có thể biến đổi một gái điếm như 
Maria Mađalêna thành môn đệ, và một cây 
sậy dập nát như Simon Phêrô thành tảng 
đá”. Quả vậy, Simon tự thân chỉ là cây sậy 
dập nát, hạt cát nhỏ bé, chỉ là... Simon ngư 
phủ. Thế nhưng, tựa như trong câu chuyện 
Đức thánh Gióng của Việt Nam, cậu bé 
vươn vai trở nên cao lớn khổng lồ, Simon 
từ hạt cát, cây sậy trở thành Tảng đá, thành 
Phêrô “Đá” giáo hoàng, bởi ông là người 
đầu tiên khám phá ra chân tướng Đức 
Giêsu: Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa 
hằng sống. Sau này ông còn khám phá và 
làm chứng về Người Con Thiên Chúa hằng 
sống ấy lại chịu đau đớn, chết nhục nhã và 
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sống lại hiển vinh để cứu con người. Ông 
đã trở thành Tảng Đá xây dựng Hội thánh 
nhờ dựa vào Tảng Đá vững chắc thực sự là 
Thiên Chúa. 
Mời Bạn cũng hãy tuyên xưng như thánh 
Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa 
hằng sống; Thầy vừa là vị Thầy có những 
Lời đem lại sự sống muôn đời, vừa là người 
bạn thân nhất của con.” 
Chia sẻ: Từ hôm nay tôi sẽ làm gì để từ hạt 
cát, tôi trở thành tảng đá xây dựng Hội 
thánh Chúa Kitô? 
Sống Lời Chúa: Để từ hạt cát trở thành 
tảng đá xây dựng Hội thánh tại gia đình, hội 
đoàn, khu xóm... bạn hãy phổ biến, cổ võ 
việc đọc Lời Chúa cho những người quen 
biết. 
Cầu nguyện: Với tâm tình hướng cầu 
nguyện cho Hội Thánh, bạn hãy sốt sắng 
hát bài “Này con là Đá”. 
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06/08/10 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 
Lễ Chúa Hiển Dung Lc 9,28-36 
 

CẦU NGUYỆN NHƯ ĐỨC GIÊSU 
Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo 
Người bỗng đổi khác. (Lc 9,29) 
Suy niệm: “Cầu nguyện là nơi trú ẩn cho 
mọi lo lắng, là cơ sở cho niềm vui tươi, là 
nguồn mạch cho hạnh phúc trường tồn và 
là thứ bảo vệ chống lại mọi ưu sầu” (Th. 
Gioan Kim Khẩu). Tin Mừng hôm nay cho 
ta thấy khuôn mặt Đức Giêsu hiển dung 
đang lúc Ngài cầu nguyện. Băn khoăn lo 
lắng về cuộc xuất hành sắp tới tại 
Giêrusalem (c.31), niềm vui tươi vì biết rõ ý 
Cha sau khi thỉnh ý Ngài về hành trình lên 
Giêrusalem, hạnh phúc vì luôn là người con 
hiếu thảo làm theo ý Cha: tất cả những tâm 
tình trên đây được Đức Giêsu dâng lên Cha 
trong giờ phút cầu nguyện mật thiết trên 
ngọn núi cao. Cha hài lòng về tâm tình hiếu 
thảo phó thác của Con, cho niềm vui và 
hạnh phúc ấy rạng rỡ nơi khuôn mặt sáng 
láng rực rỡ của Con. 
Mời Bạn: “Rất khó xảy ra khi bạn là người 
cầu nguyện rồi lại sống độc ác với người 
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lân cận” (Hồng y B. Hume). Thành tâm 
cầu nguyện luôn thay đổi con người của 
bạn, giúp bạn trở nên đồng hình đồng dạng 
với Đấng bạn cầu nguyện. Bạn hãy cầu 
nguyện trước mỗi công việc, thay đổi câu 
hỏi quen thuộc: “Tôi muốn làm gì?” bằng 
câu “Chúa muốn tôi làm gì?” 
Chia sẻ: Cách cầu nguyện của tôi có phù 
hợp với kinh Lạy Cha không? 
Sống Lời Chúa: Dành thời gian thích hợp 
(sáng sớm hoặc chiều tối) để cầu nguyện 
thân tình với Chúa mỗi ngày. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khuôn mặt 
Chúa hiển dung khi Chúa cầu nguyện. Xin 
cũng biến đổi khuôn mặt, đôi mắt, môi 
miệng chúng con mỗi khi tiếp xúc với Chúa. 
Xin cho niềm vui và hạnh phúc rạng rỡ trên 
khuôn mặt chúng con nhờ gặp gỡ Chúa. 
Amen. 
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07/08/10 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 
Th. Xystô II giáo hoàng và các bạn tử đạo 
 Mt 17,14-20 
 

ĐẶT NIỀM TIN NƠI ĐỨC GIÊSU 
“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ 
Ngài chữa, nhưng không được.” (Mt 
17,16) 
Suy niệm: Cha Ngô Phúc Hậu kể chuyện 
ông Hai Hiếu nghỉ đạo 70 năm vì “Hồi xưa 
con ở Trà Lồng. Có một lần đi lễ trễ, bị ông 
cố Quimbrôtz bắt nằm xuống, đánh cho một 
trận chảy máu đít. Con sợ, con giận, con bỏ 
đạo luôn cho tới bây giờ. Hồi ấy con mới có 
19 tuổi.” (Nhật Ký Truyền Giáo). Ta cảm 
thấy chua xót, vì nhiều người của Hội 
Thánh thất bại trong việc giới thiệu khuôn 
mặt nhân hậu của Đức Giêsu. Tuy nhiên, 
không phải vì thế mà người tín hữu có lý do 
để nghỉ đạo. Người cha trong bài Tin Mừng 
là mẫu gương cho ta. Dù các môn đệ thất 
bại trong việc trừ quỷ cho con mình, người 
cha vẫn không thất vọng. Ông đến gặp 
chính Đức Giêsu để van xin Ngài. Mất lòng 
tin nơi người của Hội Thánh, nhưng ông 
không mất niềm tin nơi Đức Giêsu. 
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Mời Bạn: “Một ít người gây gương xấu đã 
làm xói mòn tính khả tín của nhiều người” 
(Đức Gioan-Phaolô II). Đây đó trong Hội 
Thánh, các môn đệ của Chúa tiếp tục thất 
bại khi trình bày sứ điệp Tin Mừng, để lộ 
những thói hư tật xấu, và không đối phó 
được với những tệ nạn của xã hội. Chúa 
mời gọi bạn kiên trì tin tưởng nơi quyền 
năng của Ngài, rồi mọi hòn núi khó khăn 
nằm chắn đường đi sẽ được giải quyết. 
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một 
người của Hội Thánh đang gây gương xấu 
làm nản lòng những người khác.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lối sống đạo 
chúng con còn quá lệ thuộc vào đời sống 
của các tu sĩ, linh mục, giám mục. Xin cho 
chúng con, dù có lúc không hài lòng những 
vị này, nhưng không bao giờ mất niềm tin 
vào Chúa. Với niềm tin bằng hạt cải, xin 
cho chúng con dời mọi núi non thử thách 
của cuộc đời. Amen. 
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08/08/10 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN –C  
 Lc 12,32-48 
 

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG 
“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em 
không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 
12,40) 
Suy niệm: Bão Conson, cơn bão đầu tiên 
năm nay tại vùng Đông Á, đã tàn phá miền 
nam Philippines, làm ít nhất 39 người thiệt 
mạng và 84 người mất tích. Sau đó cơn bão 
càn quét thành phố Sanya (Trung Quốc). 
Mấy ai trong số những nạn nhân này nghĩ 
rằng mình sẽ chết đâu! Họ ra đi, để lại bao 
ước mơ, dự tính cho bản thân, gia đình và 
xã hội. Cũng vậy, mấy ai trong chúng ta 
biết sẵn sàng cho ngày cuối đời của mình, 
có chăng chỉ là những người bệnh tật, già 
nua! Thông thường ta chờ đón Chúa đến 
trong tương lai xa xôi, mà quên chờ đón 
Ngài ngay trong giây phút hiện tại. Lời 
Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta tỉnh thức 
sẵn sàng đón Chúa trong mọi giây phút: 
“Hãy thắt lưng cho gọn, cầm đèn cho sẵn.”  
Mời Bạn: Dù đang làm công việc gì, cư 
ngụ ở đâu, thuộc bậc sống nào, bạn hãy 
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chọn cho mình một hướng sống, và đưa 
mục đích đời người vào mọi công việc 
mình làm. Nhờ vậy, khi Chúa đến bất ngờ, 
bạn không bất ngờ, vì đã sẵn sàng. 
Chia sẻ: Khi chứng kiến cái chết bất ngờ 
của một người quen, bạn có nghĩ rồi sẽ có 
ngày đến phiên mình không?  
Sống Lời Chúa: Đọc lời nguyện tắt: 
“Giêsu – Maria – Giuse, lòng con yêu mến, 
xin cứu rỗi các linh hồn.” Cầu cho các linh 
hồn và nhớ đến ngày ra đi của mình, để 
sống tốt hơn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, sự sống đời đời, 
tước vị làm con Chúa là điều quí giá nhất, 
là tặng phẩm Chúa ban cho loài người 
chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết 
sống tốt đẹp cuộc sống làm con Chúa ở 
trần gian, để sau này tất cả chúng con được 
về trời hưởng hạnh phúc nhan  thánh Chúa. 
Amen. 
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09/08/10 THỨ HAI TUẦN 19 TN 
Th. Têrêxa Bênêđita Mt 17,22-27 
 

KHÔNG PHỤC SINH, NIỀM TIN RA 
VÔ ÍCH 

Đức Giêsu nói với họ: “Con Người sắp bị 
nộp trong tay người đời, và họ sẽ giết Ngài 
và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.” (Mt 
17,22-23) 
Suy niệm: Trong Tin Mừng Nhất Lãm, 
Đức Giêsu đã ba lần loan báo cuộc Khổ 
Nạn và cái chết của mình. Điều đáng chú ý 
là mỗi khi loan báo cái chết, Ngài đều xác 
quyết rằng mình se sống lại. Đối với Đức 
Giêsu, cái chết là cao điểm lựa chọn của đời 
Ngài, chứ không phải là sự ngẫu nhiên hay 
tai nạn tình cờ… Thật kỳ lạ! Có vẻ như cái 
chết là điểm đến, một điểm đến còn quan 
trọng hơn chính cuộc sống! Sở dĩ như vậy 
vì Đức Giêsu biết rằng cái chết của mình sẽ 
đem lại sự sống vĩnh cửu cho bao người. 
Do đó, Ngài tiến đến cái chết với lòng tin 
tưởng phó thác, vì biết rằng đằng sau cánh 
cửa âm u của sự chết là vòng tay yêu 
thương của Chúa Cha đón chờ, là sự sống 
lại vinh hiển, là sự giải phóng con người 
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khỏi sự âu lo của định mệnh là sự chết. 
Mời Bạn: Hãy có một tâm tình xác tín vào 
Chúa Giêsu hằng sống để củng cố niềm Tin 
của mình! 
Chia sẻ: Tại sao có thể nói rằng mầu nhiệm 
phục sinh là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo? 
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khi thức dậy, tôi 
quyết tâm xin Chúa Thánh Thần soi sáng 
cho tôi sống xứng đáng ngày hôm nay, giúp 
tôi bước theo Chúa Giêsu trên con đường 
đến với Chúa Cha, Đấng đã yêu thương tôi. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho ánh sáng 
phục sinh của Con Cha luôn chiếu sáng 
cuộc sống hằng ngày của con, chi phối cái 
nhìn về cuộc đời và lối sống, hướng dẫn 
mọi cung cách hành xử của con. Lạy Cha, 
con phó dâng linh hồn con trong tay Cha! 
Amen. 
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10/08/10 THỨ BA TUẦN 19 TN 
Th. Lôrenxô, phó tế, tử đạo Ga 12,24-26 
 

SỐNG CÔNG THỨC “MẤT=ĐƯỢC” 
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; 
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời 
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời 
đời.” (Ga 12,25) 
Suy niệm: Mỗi khi nghe đoạn Tin Mừng 
này, có thể ta cảm thấy lòng mình không 
được yên ổn, vì không biết mình có sống 
được như Chúa đòi hỏi không. Chúa Giêsu 
dạy: (1) phải sử dụng sự sống mình cho 
những mục đích cao cả, ta mới có sự sống; 
(2) phải qua sự chết, hy sinh bản thân, ta 
mới có sự sống thật sự. Ngài minh họa sự 
thật này qua hình ảnh hạt giống: được cất 
giữ an toàn, nó không thể sinh hạt; trái lại, 
được vùi vào lòng đất lạnh, chịu mục nát, 
nó mới sinh hạt. Như vậy, công thức “mất 
= được; được = mất” đã có sẵn trong thiên 
nhiên rồi! Lịch sử cho thấy bao chứng nhân 
đã và đang dùng sự sống mình như hạt 
giống âm thầm mục nát, để sinh bông kết 
trái cho đời. Họ hiểu rằng chính khi quảng 
đại cho đi, chịu mất sự sống là lúc được sự 
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sống, cũng như khi tưởng được sự sống 
(giữ ích kỷ cho bản thân) là lúc thật sự mất 
sự sống. 
Mời Bạn: Trong xã hội đề cao hưởng thụ 
hôm nay, Chúa tiếp tục mời gọi bạn hiến 
thân cho Chúa và tha nhân. Mời bạn đáp lại 
tiếng Chúa qua việc chịu “mất” các tham 
muốn và dục vọng cá nhân, để “được” tha 
nhân cho Chúa.  
Chia sẻ: Kinh nghiệm một hy sinh âm thầm 
vì Chúa, để cảm nghiệm hơn công thức 
“mất mình” và “được tha nhân.” 
Sống Lời Chúa: Xác tín sự thật sau đây: 
“Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra 
các tín hữu” (Tertulianô). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã “cho 
không” sự sống của Chúa, để chúng con 
được sống. Xin cho chúng con luôn biết tiếp 
nối mẫu gương của Chúa, để anh chị em 
được hưởng nhờ. Amen. 
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11/08/10 THỨ TƯ TUẦN 10 TN 
Th. Clara, trinh nữ Mt 18,15-20 
 

SỬA LỖI NHAU 
“Nếu người anh em của anh trót phạm 
tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó.” (Mt 18,15) 
Suy niệm: Chúa Giêsu giới thiệu một 
phương pháp sửa lỗi anh em. Sai lỗi là điều 
không thể tránh trong cuộc sống hàng ngày 
(có “chung” thì phải “đụng”!), giữa những 
ngươi vốn thân thiết như vợ chồng, anh em, 
huống gì trong tập thể rộng lớn hơn như 
hàng xóm láng giềng, cộng đoàn xứ đạo. Có 
sai thì phải sửa. Thông thường ai cũng ngại 
sửa lỗi người khác, vì chính mình cũng sai 
lỗi lúc này lúc khác. Chúa Giêsu giới thiệu 
ba bước sửa lỗi nhau: (1) bằng cá nhân giữa 
ta với người ấy; (2) nếu không được, thì 
nhờ đến người thứ ba để phân giải; (3) nếu 
vẫn không ổn, thì mới đưa ra cộng đoàn. 
Trong mọi bước, luôn luôn biết tôn trọng 
người anh em và với tình bác ái. Thiết 
tưởng chỉ có người cố chấp mới không nhìn 
thấy thiện chí của người hết lòng muốn cho 
mình nên tốt hơn. 
Mời Bạn: Nhiều khi bạn đã không theo 
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phương pháp của Chúa Giê-su. Thay vì nói 
trực tiếp với người có lỗi, bạn lại đi kể cho 
người khác, khiến cho người ấy cảm thấy bị 
xúc phạm, chạm tự ái. Hoặc sửa lỗi anh em 
mà thiếu tôn trọng và thiếu bác ái với họ. 
Do đó, sửa đâu không thấy, chỉ thấy sai 
thêm! 
Chia sẻ: Kinh nghiệm về một trường hợp 
bạn áp dụng phương pháp của Chúa và đạt 
kết quả tốt đẹp (hay ngược lại).  
Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi tập hai điều: 
khi sai lỗi và được ai nhắc nhở, tôi sẽ khiêm 
tốn đón nhận; khi thấy ai sai lỗi, tôi sẽ áp 
dụng phương pháp của Chúa để giúp anh 
em nên hoàn thiện. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sửa 
lỗi nhau cách tế nhị và khiêm tốn sửa lỗi 
khi được nhắc nhở. Xin giúp chúng con duy 
trì sự hiệp nhất, nhất là trong năm thánh 
này, theo lời mời gọi của Giáo Hội Việt 
Nam. Amen. 
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12/08/10 THỨ NĂM TUẦN 19 TN 
Th. Gioanna Phanxica Săngtan, nữ tu 
 Mt 18,21-19,1 
 

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA 
“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử 
với anh em như thế, nếu mỗi người trong 
anh em không hết lòng tha thứ cho anh 
em mình.” (Mt 18,34) 
Suy niệm: Trong kinh nghiệm sống thường 
ngày, ai trong chúng ta cũng thấy cần được 
người khác tha thứ những lỗi lầm. Thật 
nghịch lý vì một đàng ta thành thật nhận 
rằng mình cần được tha thứ, nhưng đàng 
khác, ta lại không muốn tha thứ cho anh chị 
em của mình. Dụ ngôn trên đây của Chúa 
Giêsu đã lột tả được cung cách sống nghịch 
lý ấy. Để giáo dục ta, Ngài dạy phải tha thứ 
cho người khác bảy mươi lần bảy, nghĩa là 
phải tha thứ vô điều kiện, không giới hạn. 
Đây chính là điều kiện tối cần thiết để 
chúng ta được Thiên Chúa tha thứ. Trong 
việc sống Lời Chúa, chúng ta có nhiều việc 
phải làm. Tuy nhiên, thiết nghĩ việc tha thứ 
cho anh em mình phải được ưu tiên thực thi 
mỗi ngày, qua những hành vi cụ thể. 
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Mời Bạn: Chiêm ngắm lòng thương xót 
của Chúa qua dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, 
và rút ra bài học áp dụng cụ thể. Nếu Chúa 
đã tha thứ cho bạn bảy mươi lần bảy vì 
những xúc phạm nặng nề của bạn với Ngài, 
thì về phần mình, bạn cũng phải sẵn lòng 
tha thứ những lỗi phạm của người anh em. 
Chia sẻ: Bạn có cảm thấy khó khăn trong 
việc tha thứ cho người anh em của mình 
không?  
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ ý thức rằng mỗi khi 
thú tội, van xin Chúa thương xót để được 
thứ tha, hay lúc đọc kinh Lạy Cha, là lúc tôi 
được nhắc nhở phải tha thứ cho anh chị em 
của mình, như điều kiện tiên quyết để được 
thứ tha. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha nợ cho 
chúng con, cũng như chúng con cũng tha 
cho kẻ có nợ với chúng con. Amen. 
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13/08/10 THỨ SÁU TUẦN 19 TN 
Th. Ponxianô, giáo hoàng và Híppôlitô, linh mục, tử đạo 
 Mt 19,3-12 
 

THỦY CHUNG VỚI NHAU 
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài 
người không được phân ly.” (Mt 19,6) 
Suy niệm: Các con số thống kê cho thấy 
tình trạng ly dị do bạo hành, xung khắc giữa 
vợ chồng ngày càng gia tăng, kể cả nơi 
“thành lũy” cuối cùng là người Công giáo. 
Lời Chúa hôm nay cho ta cơ hội đào sâu 
giáo huấn của Chúa Giêsu về sự kết hợp 
“keo sơn gắn bó,” bất khả phân ly của hôn 
nhân. Qua giao ước hôn nhân, hai người tự 
nguyện thỏa thuận một cam kết nền tảng: 
chung sống với nhau cho đến trọn đời. Để có 
thể chung sống, nền tảng và điều kiện tiên 
quyết là họ phải quan tâm đến nhau. Ích kỷ 
chỉ quan tâm đến sở thích, ý muốn, dự định, 
chương trình riêng của mình là sát thủ thầm 
lặng, có thể giết chết tình yêu cũng như mối 
tương quan gắn bó giữa hai vợ chồng. Quan 
tâm đến nhau, nghĩ đến hạnh phúc của người 
bạn đời hơn là của mình là điều Đức Giêsu 
luôn làm cho Hội Thánh, hiền thê của Ngài. 
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Vì thế, tình yêu gắn bó giữa Đức Kitô và 
Hội Thánh là hình ảnh và là khuôn mẫu cho 
đời sống hôn nhân Kitô giáo (Ep 5,21-33). 
Mời Bạn: Hạnh phúc trong hôn nhân được 
ví như một tòa nhà, không phải bỗng dưng 
mà có, nhưng là kết quả xây dựng, kiến tạo 
từng giờ, từng ngày của cả hai vợ chồng. 
Do đó, bạn đừng bao giờ khoán trắng việc 
xây dựng hạnh phúc cho người phối ngẫu 
của mình, nhưng chung một tay, góp một 
phần đem lại hạnh phúc cho mái ấm của 
bạn. 
Sống Lời Chúa: Tôi tìm cách tốt nhất để 
giúp những người sống bậc vợ chồng luôn 
chung thủy với giao ước hôn nhân. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên 
con người có nam có nữ và muốn cho họ 
sống có đôi. Xin cho những ai đang sống 
trong bậc vợ chồng biết sống chung thủy 
với nhau cho đến trọn đời. 
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14/08/10 THỨ BẢY TUẦN 19 TN 
Th. Maximilianô Maria Kolbê Mt 19,13-15 
 

HÃY LÀ NHỊP CẦU CHO CHÚA 
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn 
cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những 
ai giống như chúng.” (Mt 19,14) 
Suy niệm: Người môn đệ Chúa có bổn 
phận đem người khác đến với Chúa. Nhưng 
Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc ngược 
hẳn: thay vì tiếp tay, giúp họ đến với Chúa, 
thì các môn đệ lại ngăn cản những người 
khác khi họ dẫn trẻ em đến xin Ngài chúc 
lành. Thấy các môn đệ coi thường trẻ em và 
vô tình ngăn cấm chúng đến với mình, 
Chúa Giêsu dùng ngay sự kiện đó để dạy 
một bài học mới. Ngài mời gọi các ông hãy 
trân trọng con người, dù đó là một em bé, vì 
Nước Trời dành cho những người sống 
trong sáng, ngây thơ như em bé. Đặc biệt 
người môn đệ Chúa phải là nhịp cầu đưa 
mọi người đến với Chúa, bất kể lớn-bé, 
giàu-nghèo, sang-hèn… để họ được hưởng 
chúc lành của Ngài.  
Mời bạn: Suy xét xem có bao giờ mình  
thiếu nhiệt tình giúp ai đó đến với Chúa, 
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qua những thái độ như thờ ơ trước những 
việc làm sai trái của họ, không sốt sắng 
nhắc họ sống đạo, đi lễ, đọc kinh hay viếng 
Chúa. Hoặc có bao giờ bạn thấy lòng mình 
băn khoăn, quay quắt khi thấy Chúa đang bị 
nhiều người quên lãng bởi cuộc sống vội vã 
như hiện nay? Nhất là cũng có thể chính 
bạn đang loại Chúa ra khỏi cuộc đời, gia 
đình mình vì quyền lợi, tiền bạc, vì đam 
mê, hay một khúc mắc nào đó không? Hôm 
nay Chúa mời bạn ý thức lại bổn phận của 
người môn đệ, là nhịp cầu đưa mọi người 
đến với Chúa. 
Sống Lời Chúa: Nhớ mình là nhịp cầu đưa 
mọi người đến Chúa qua việc: nhớ đến 
Chúa, nói về Chúa, và về ơn lành của Chúa 
cho mọi người. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho con 
trở nên nhịp cầu nối kết tình Chúa với tình 
người. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

15/08/10 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C  
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lc 1,39-56 
 

LÝ DO THẬT ĐƠN GIẢN 
“Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria 
chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và 
bà được đầy tràn Thánh Thần.” (Lc 1,41) 
Suy niệm: Trong đời sống hằng ngày, 
chúng ta có rất nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc 
với người khác. Có những cuộc gặp gỡ tình 
cờ ngẫu nhiên, có những cuộc gặp gỡ có 
chủ đích… Nếu có những cuộc gặp gỡ 
mang lại cho người khác niềm vui và hạnh 
phúc, thì cũng không thiếu những cuộc gặp 
gỡ khiến tha nhân đau khổ, thất vọng. Cuộc 
gặp gỡ thăm viếng giữa Mẹ Maria và bà 
Êlisabét đã đem lại niềm vui và bình an 
không chỉ cho bà Êlisabét, nhưng ngay cả 
thai nhi Gioan trong bụng mẹ cũng nhảy lên 
vui sướng. Lý do thật đơn giản: Mẹ mang 
Chúa Giêsu trong cung lòng mình khi đến 
với tha nhân. 
Mời Bạn: Mỗi khi gặp gỡ với bất cứ ai, bạn 
hãy để Chúa ngự trị giữa cuộc gặp gỡ này. 
Chắc chắn tâm hồn bạn sẽ cảm thấy tràn 
ngập hạnh phúc, và người khác cũng có thể 



 31

được lây lan niềm vui và an bình từ nơi tâm 
hồn bạn. 
Chia sẻ: Là người Kitô hữu, nghĩa là 
người-thuộc-về và mang-Chúa-Kitô nơi tâm 
hồn, tại sao bạn lại quên mang Chúa đến 
với người khác khi tiếp xúc với họ hằng 
ngày? 
Sống Lời Chúa: Cuối thánh lễ, linh mục 
cầu chúc: “Lễ xong, chúc anh chị em đi 
bình an.” Trở về với đời sống hằng ngày, 
tôi sẽ cố gắng đem bình an của Chúa -phát 
xuất từ Thánh Thể- trao tặng cho người 
khác, qua những cuộc gặp gỡ trên đường 
đời. 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Hòm Bia 
Giao Ước, Mẹ đã đem niềm vui thiêng liêng 
đến cho mọi người. Xin Mẹ giúp chúng con 
ý thức rõ sứ mạng Kitô hữu của mình, mỗi 
khi gặp gỡ tiếp xúc với người chung quanh. 
Amen. 
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16/08/10 THỨ HAI TUẦN 20 TN 
Th. Têphanô Hunggari Mt 19,16-22 
 

BA BƯỚC TIẾN TỚI HOÀN THIỆN 
“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để 
được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16) 
Suy niệm: Phải khen là người thanh niên 
đã giữ một số giới răn. Tuy nhiên điều ấy 
chưa đủ, và anh ta cũng nhận thấy thế. Anh 
muốn đi xa hơn. Anh muốn nên trọn lành, 
nên mới đến với Thầy Giêsu để tìm sự hiểu 
biết: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để 
được hưởng sự sống đời đời.” Chúa Giêsu 
đã cho anh biết phải làm gì: đó là “bán tài 
sản… đem cho người nghèo” và rồi “hãy 
đến theo tôi.” Câu trả lời này dễ hiểu quá 
đối với anh, nhưng điều đáng tiếc là anh 
nghe và buồn rầu bỏ đi mà không thực 
hành. Bởi đó con đường tiến tới sự hoàn 
thiện của anh chỉ nửa vời. 
Mời Bạn: Nên hoàn thiện thì ai cũng muốn. 
Hiểu biết con đường nên hoàn thiện cũng 
chẳng khó lắm. Cái khó là thực hành. Để 
thành công trước tiên phải có lòng Muốn. 
Không có ước muốn không có công việc 
nào được khởi sự. Hiểu biết là điều kiện 
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cần thiết vẽ đường cho ước muốn thi hành. 
Không có hiểu biết thì làm biết phải làm gì 
và làm như thế nào. Thực hành là bước cụ 
thể hoá ước muốn và hiểu biết. Tiến trình 
nên hoàn thiện nếu mới chỉ qua hai bước 
ước muốn và hiểu biết mà không can đảm 
tiến thêm một bước thực hành thì cuộc 
hành trình nên hoàn thiện vẫn còn dở dang. 
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày suy niệm Lời 
Chúa, bạn đề ra một hành động cụ thể dù là 
rất nhỏ bé và quyết tâm thực hiện cho bằng 
được trong ngày sống. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con 
đang theo Chúa. Xin ban thêm cho chúng 
con lòng khao khát Chúa, cũng như hiểu 
thấu con đường Chúa muốn chúng con đi, 
nhất là ban cho chúng con lòng can đảm  
dám vượt khó để đi cho tới cùng. 
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17/08/10 THỨ BA TUẦN 20 TN 
 Mt 19,23-30 
 

ĐƯỢC GÌ? 
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã 
bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con 
sẽ được gì ?” (Mt 19,27) 
Suy niệm: Mối bận tâm và lo lắng cho 
tương lai, có thể nói, là một trong những 
điểm tâm lý bình thường của con người tự 
nhiên. Đã sống là hướng về và lo cho tương 
lai. Điều này lại còn được bộc lộ cách rõ nét 
hơn một khi con người phải quyết định làm 
hay không làm một điều gì đó. Và câu hỏi 
thường được con người đặt ra, đó là: khi 
làm điều đó tôi sẽ được gì, mất gì? Đứng 
trước quyết định đi theo Chúa, con người, 
mà cụ thể là các tông đồ xưa, dường như 
cũng không tránh khỏi những mối bận tâm 
trên: “Chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu 
hiểu rõ nỗi lo lắng của con người, nên Ngài 
cho ta câu trả lời thật an tâm: “sẽ được gấp 
bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia 
nghiệp”. 
Mời Bạn: Bước theo Chúa Kitô và quyết 
định trở nên môn đệ của Ngài là chấp nhận 
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bước vào con đường của dấn thân phục vụ, 
con đường của hy sinh từ bỏ, con đường 
của Thập giá. Song, bạn và tôi đừng băn 
khoăn lo lắng, vì biết rằng ở cuối con 
đường đó là phần thưởng gấp bội và sự 
sống vĩnh cửu mà Chúa dành cho chúng ta.  
Chia sẻ: Bạn đã từng bao giờ đặt câu hỏi: 
mình sẽ được gì khi đi theo Chúa hay chưa? 
Nếu có, bạn nghĩ mình sẽ được gì?  
Sống Lời Chúa: Cố gắng tập từ bỏ một tật 
xấu để chứng tỏ là mình quyết tâm theo 
Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nỗi lo lắng cho 
ngày mai và cho tương lai dễ khiến chúng 
con chùn chân lùi bước trong khi theo 
Chúa. Xin cho chúng con biết xác tín rằng, 
tương lai cuộc đời chúng con sẽ tươi sáng 
một khi hôm nay biết sẵn sàng từ bỏ mọi sự 
mà theo Chúa. Amen.  
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18/08/10 THỨ TƯ TUẦN 20 TN 
 Mt 20,1-16a 
 

HỌC NGHỀ “LÀM VƯỜN NHO” 
Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy 
còn có những người khác đứng đó, ông 
nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt 
ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì 
không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: 
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” 
(Mt 20,6-7) 
Suy niệm: Sau khi nghe những người làm 
vườn nho cho biết họ đang rảnh rỗi vì 
không ai thuê họ, người chủ đã kêu gọi họ 
vào làm vườn nho. Người chủ ở đây là hình 
ảnh Thiên Chúa, vườn nho là công cuộc 
truyền giáo, người làm vườn được Đức 
Gioan Phaolô II, trong Tông huấn Người 
Kitô hữu giáo dân, áp dụng vào vai trò 
người giáo dân. Thiên Chúa kêu gọi mọi 
người giáo dân tham dự vào công việc 
truyền giáo và đã kết chặt sứ mạng đó với 
cuộc đời của họ qua bí tích Rửa tội, đến nỗi 
họ chỉ là Ki-tô hữu xứng đáng khi vào làm 
việc trong vườn nho truyền giáo. Do đó, họ 
không còn phải chờ đợi ai mời gọi nữa, mà 
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truyền giáo trở nên nhiệm vụ và quyền lợi 
bất khả xâm phạm của họ. Tuy nhiên, liệu 
người giáo dân đã chuẩn bị “tay nghề” và 
“vật dụng” cần thiết, ắt có và đủ để trở nên 
những người thợ lành nghề trong vườn nho 
Chúa chưa? Và ai có thể giúp họ? 
Mời Bạn: Những buổi cầu nguyện, những 
cuộc tĩnh tâm, những khóa đào tạo tại giáo 
xứ, giáo phận là trường dạy “nghề” truyền 
giáo cho bạn. Bạn đã tham dự các khóa ấy 
chưa và tham dự thế nào? 
Chia sẻ: Lý do nào được đông đảo giáo dân 
đưa ra để tham dự các khóa đào tạo? 
Sống Lời Chúa: Ghi danh tham dự một 
khóa đào tạo, tĩnh huấn… tại giáo xứ hoặc 
giáo phận. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, này con đây, xin 
hãy sai con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

19/08/10 THỨ NĂM TUẦN 20 TN 
Th. Gioan Ơđơ, linh mục Mt 22,1-14 
 

NIỀM VUI TIỆC NƯỚC TRỜI 
“Nước Trời cũng giống như chuyện một 
vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 
22,2) 
Suy niệm: Trong các thứ tiệc, tiệc cưới là 
tiệc vui vẻ nhất, chẳng thế mà người ta hay 
trang hoàng tiệc cưới bằng hai chữ “song 
hỷ”. Đức Giêsu đã mượn hình ảnh vui vẻ 
của tiệc cưới này để so sánh với Nước Trời 
mà Ngài đem đến cho con người. Được mời 
tham dự tiệc Nước Trời là cả một vinh dự 
lớn lao, được sống trong Nước Trời ấy là 
một niềm vui bất tận. Thế nhưng, đã có 
những người từ khước lời mời gọi tham dự 
tiệc Nước Trời. Lý do họ đưa ra không có 
gì xấu: họ không đi ăn cướp, cũng không đi 
giết người… họ chỉ đi thăm trang trại, đi 
buôn bán… thôi mà! Thế nhưng, tựa như 
họ, ta đã đảo lộn thứ tự ưu tiên đúng đắn: 
dễ bận rộn với những việc mau qua, mà 
quên việc vĩnh cửu, để lòng trí đến những 
điều mắt thấy, mà quên mất điều vô hình. 
Mời Bạn: Bữa tiệc cưới ấy vẫn tiếp diễn 
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qua bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày, và thái 
độ thờ ơ vẫn tồn tại nơi bạn, nơi tôi: ta quá 
“vô tư” khi bố trí thời giờ gặp gỡ Chúa, cầu 
nguyện, lãnh nhận bí tích vào những giờ 
phút thừa thãi… Dần dà, ta sẽ cảm thấy đạo 
Chúa gây phiền hà, là chướng ngại cho đời 
sống trần thế. Mời bạn xem lại Chúa đang ở 
vị trí nào trong đời bạn? 
Sống Lời Chúa: Mỗi lần tham dự thánh lễ 
là mỗi lần bạn cảm nếm được phần nào 
niềm vui của Nước Trời. Bạn hãy cố gắng 
tham dự thánh lễ ngày thường hoặc ngày 
Chúa Nhật với một tâm tình thật sốt sắng, 
trang nghiêm. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, như những thực 
khách trong dụ ngôn, nhiều lúc chúng con 
đã viện những lý do trần tục để khước từ 
tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Xin Chúa tha 
lỗi cho chúng con. 
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20/08/10 THỨ SÁU TUẦN 20 TN 
Th. Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh 
 Mt 22,34-40 
 

CHỈ MỘT GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG 
Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến 
Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, 
hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là 
điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. 
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn 
ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như 
chính mình.” (Mt 22,37-39) 
Suy niệm: Đạo lý “thương người như thể 
thương thân” không xa lạ gì với đạo làm 
người, cách riêng đối với dân tộc Việt Nam. 
Chúa Giêsu cũng dạy như thế. Nhưng điểm 
đặc biệt nơi giáo huấn của Ngài là Ngài đã 
nhập điều răn “mến Chúa hết lòng, hết linh 
hồn, hết trí khôn” lại thành một với điều răn 
“yêu người thân cận như chính mình”: hễ 
mến Chúa thì cũng phải yêu người, nếu 
không chỉ là nói dối (x. 1Ga 4,20-21). 
Mời Bạn: Phải chăng đây là thách đố lớn 
nhất cho chúng mình để làm môn đệ chân 
chính của Thầy Giêsu? Làm sao có thể nhìn 
thấy Chúa nơi người khác để mà yêu 



 41

thương khi họ thật khó thương? Khi họ 
đang gây ra cho mình biết bao điều khó 
chịu? Khi họ khinh bỉ, cư xử lạnh nhạt với 
mình? Khi họ vu khống, mạ lỵ, đánh đập, 
áp bức mình cách bất công? Khi họ chiếm 
đoạt tài sản và có khi cả mạng sống mình 
nữa? Bạn ơi, bí quyết để yêu người như 
chính mình là yêu người như Chúa yêu ta: 
Nếu như Chúa Cha yêu thương chúng ta khi 
Ngài nhìn chúng ta qua khuôn mặt Người 
Con Chí Ái chịu khổ nạn, thì chúng ta cũng 
phải nhìn người khác để yêu thương họ nơi 
dung mạo đau khổ của Đức Kitô chịu đóng 
đinh. 
Sống Lời Chúa: Tìm một điểm đáng yêu, 
một lý do để yêu thương nơi người mà bạn 
cảm thấy khó thương nhất. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu đáng mến. 
Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù 
ghét. Xin cho con biết yêu thương mọi 
người ngay cả kẻ thù khi con chiêm ngắm 
Chúa chịu đóng đinh vì yêu họ. 
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21/08/10 THỨ BẢY TUẦN 20 TN 
Th. Piô X, giáo hoàng Mt 23,1-12 
 

THƯỚC ĐO LÃNH ĐẠO 
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, 
phải là người phục vụ anh em. Ai tôn 
mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình 
xuống, sẽ được tôn lên.” (Mt 23,11-12) 
Suy niệm: Cứ sự thường ở đời thì “thủ 
lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, 
những người làm lớn thì lấy quyền mà cai 
quản dân” (Mt 20,25), Chúa Giêsu đã nhận 
xét như thế. Tuy nhiên, Chúa lại dạy các 
môn đệ rằng trật tự đó cần phải đảo ngược 
lại: “Giữa anh em thì không được phép làm 
như vậy” Trái lại, người làm lớn phải người 
phục vụ người khác. Phục vụ mới là thước 
đo giá trị lãnh đạo đích thực của một người. 
Vì vậy, người được đặt ở vị trí càng cao 
càng phải phục vụ nhiều hơn. Cũng vậy, 
thái độ quan liêu kẻ cả, bắt người khác phục 
vụ là hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng 
của Chúa Giê-su.  
Mời Bạn: Ai trong chúng ta, vào lúc này 
hay lúc khác, mà chẳng có cơ hội trở thành 
lãnh đạo khi phải đảm nhận một trách 
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nhiệm trên một ai đó, hoặc về một việc nào 
đó. Nếu chúng mình cũng cố sức đạt được 
địa vị cao, để rồi được “ăn trên ngồi trốc” an 
nhàn hưởng thụ mà “chỉ tay năm ngón” thì 
chúng mình cũng không khác gì mấy ông 
kinh sư và Pha-ri-sêu bị Chúa Giê-su lên án 
trong bài Tin Mừng hôm nay. 
Sống Lời Chúa: Tâm niệm Lời Chúa: “Con 
người đến không phải để được người ta 
phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng 
mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 
20,28) để luôn ý thức và sống tinh thần 
khiêm tốn và hiến thân phục vụ tha nhân. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là 
Thầy và là Chúa nhưng đã đến để phục vụ 
loài người cho đến nỗi hy sinh cả mạng 
sống. Xin giúp chúng con biết noi gương 
Chúa để chu toàn bổn phận phục vụ trong 
gia đình, trong Giáo Hội và trong xã hội 
chúng con đang sống. 
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22/08/10 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – C 
 Lc 13,22-30 
 

DÁM ĐI QUA CỬA HẸP 
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà 
vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều 
người sẽ tìm cách vào mà không thể 
được.” (Lc 13,24) 
Suy niệm: Những người không được vào 
đã nói: “Chúng tôi đã từng ăn uống trước 
mặt Ngài và Ngài đã từng giảng dạy trên 
đường phố chúng tôi,” thế nhưng câu trả lời 
thật thẳng thắn: “Cút đi cho khuất mắt ta, 
hỡi những kẻ làm điều bất chính.” Họ được 
đón nhận nhiều nhưng không đáp trả bao 
nhiêu. Lời Chúa vẫn ở bên họ “ngay trên 
miệng, ngay trong lòng” nhưng họ không 
đem ra thực hành, trái lại còn làm ngơ giả 
điếc để đi theo con đường rộng rãi thênh 
thang của hưởng thụ vật chất, của giàu sang 
danh vọng địa vị. Kết cục là phải ở bên 
ngoài mà khóc lóc nghiến răng. Đúng là kẻ 
được gọi thì nhiều nhưng kẻ được chọn thì 
ít. 
Mời Bạn: Con đường dài nhất vẫn là từ tai 
đến tay. Hẳn là Lời Chúa và các giáo huấn 
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của Giáo Hội bạn vẫn được nghe biết 
thường xuyên, nhưng để đem ra thực hành 
thì không phải dễ. Cuộc sống ngày nay dễ 
cuốn hút đưa ta đến những gì dễ dàng thoải 
mái hơn là chiến đấu để đi qua cửa hẹp, 
nhưng với lòng tin và sức mạnh Chúa ban, 
bạn sẽ có can đảm để đi ngược dòng. 
Sống Lời Chúa: Dám hy sinh tiết giảm 
những nhu cầu không cần thiết. Không  vì 
những lời khen chê ở đời hay vì sĩ diện mà 
a dua, thoả hiệp theo lối sống thế gian 
nhưng dũng cảm và trung thành bước theo 
con đường Giêsu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, đôi khi những nhu 
cầu giả tạo hấp dẫn con đến độ làm cho 
con lạc xa giáo huấn của Chúa. Xin Chúa 
không ngừng lấy sợi dây yêu thương mà lôi 
kéo con về, thức tỉnh con để con nhận ra 
đâu là chân lý mà bước theo Chúa.  
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23/08/10 THỨ HAI TUẦN 21 TN 
Th. Rôsa Lima, trinh nữ Mt 23,13-22 
 

TÌM LẠI HẠNH PHÚC 
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và 
người Pha-ri-sêu giả hình! Các người 
khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ 
vào! Các người đã không muốn vào mà 
những kẻ muốn vào các người cũng 
không để họ vào.” (Mt 23,13) 
Suy niệm: Chỉ trong một đoạn ngắn Mt 
23,13-29, có 7 lần Chúa Giêsu kêu lên 
“Khốn cho các ngươi!” cũng là 7 lần Chúa 
muốn diễn tả nỗi đau khổ của Người trước 
tình trạng các kinh sư và người Pha-ri-sêu 
lạm dụng ân sủng của Thiên Chúa. Họ được 
biết Lề Luật Thiên Chúa và thường nói về 
Lề Luật cho người khác. Thế nhưng, họ 
không sống những Lề Luật ấy như những 
hồng ân Chúa ban; trái lại, họ xem sự hiểu 
biết họ có được là một công trạng và sử 
dụng những công trạng ấy để thu về những 
nguồn lợi vật chất. Những hồng ân họ có 
được lẽ ra phải trở nên niềm hạnh phúc cho 
những người đang khát khao được biết 
Thiên Chúa, nay bị họ biến thành gánh 
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nặng và nỗi khổ tâm cho người đến với 
Thiên Chúa. 
Mời Bạn dừng chân và nghĩ đến những 
hồng ân Chúa ban cho bạn. Bạn đã sử dụng 
những ân huệ đó như thế nào để giúp cho 
người chung quanh nhận biết và sống với 
Thiên Chúa? 
Chia sẻ: Kể cho nhau những ân huệ bạn 
lãnh nhận được bởi Chúa ban và những khó 
khăn khi sử dụng những ơn ấy giúp người 
khác biết Chúa. 
Sống Lời Chúa: Mời các bạn trong nhóm 
của bạn cùng chia sẻ Lời Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
bao bọc cuộc đời con bằng ân sủng của 
Chúa và dùng con làm khí cụ lan tỏa những 
ân sủng ấy. Xin cho con dùng trọn cả đời 
để dâng lời tạ ơn Chúa miệt mài như những 
chú chim trên cành ríu rít kể ra muôn ơn 
Chúa ban cho muôn loài. 
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24/08/10 THỨ BA TUẦN 21 TN 
Th. Batôlômêô, tông đồ Ga 1,45-51 
 

PHÁ ĐỔ THÀNH KIẾN 
Ông Na-tha-na-en bảo: “Từ Na-da-rét, 
làm sao có cái hay được?” Ông Phi-líp-
phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46) 
Suy niệm: Ông Na-tha-na-en đứng trước cơ 
hội ‘ngàn năm có một’ là được Phi-líp-phê 
giới thiệu Đấng tiên tri mà Mô-sê đã nói 
đến. Tuy nhiên cơ hội này có nguy cơ bị bỏ 
qua vì một thành kiến: “Từ Na-da-rét, làm 
sao có cái gì hay được?” Việc phán đoán 
vội vàng dựa trên thành kiến khiến cho một 
người “lòng dạ chẳng có gì gian dối” như 
Na-tha-na-en suýt nữa đã đi đến một kết 
luận hồ đồ nếu không có lời góp ý chân 
thành đầy tình bạn của Phi-líp-phê: “Cứ 
đến mà xem!” Lời góp ý đó vang vọng lại 
Lời Chúa mời gọi: “đến mà xem” (Ga 1,39) 
chính là bí quyết hiệu nghiệm để phá đổ 
bức tường thành kiến che khuất tầm mắt, 
ngăn cản ta nhận ra Chúa và hoạt động của 
Ngài nơi tha nhân và nơi các biến cố xảy ra 
quanh ta. 
Mời Bạn: Thử liệt kê những phán đoán của 
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bạn về một người hay sự việc nào đó và 
nhận định xem những phán đoán đó có 
nhuốm màu định kiến dựa trên kinh nghiệm 
quá khứ phiến diện hay tầm nhìn rất hạn 
hẹp của bạn hay không. 
Sống Lời Chúa: Bạn thử áp dụng lời 
khuyên của Phi-líp-phê: “Cứ đến mà xem” 
để bạn được Ngài thấu hiểu trước khi có thể 
hiểu và nhận ra người khác ở mức độ sâu 
xa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ước chi 
mỗi lần phải đưa ra một nhận định, xin 
Chúa đừng để con bị chi phối bởi những 
kinh nghiệm tiêu cực của con trong quá khứ 
nhưng trước hết xin cho con biết nhờ ánh 
sáng của Chúa soi dẫn để con thấu hiểu 
đường lối Chúa và nhờ đó con có thể nhận 
định theo cái nhìn của Chúa về mọi người 
và mọi sự kiện đang diễn ra ở chung quanh 
con. Amen. 
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25/08/10 THỨ TƯ TUẦN 21 TN 
Th. Luy Mt 23,27-32 
 

CHÚA NHÌN THẤY BÊN TRONG 
“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên 
ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy 
xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” 
(Mt 23,27) 
Suy niệm: Người ta vẫn thường nhắc nhở: 
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhưng chúng ta 
vẫn bị quyến rũ mạnh mẽ bởi cái dáng vẻ 
bên ngoài. Chính vì thế trước những chiêu 
quảng cáo tinh vi, các khách hàng là 
“thượng đế” dễ dàng mềm lòng tưởng rằng 
chất lượng sản phẩm tất nhiên đi đôi với 
mẫu mã đẹp hoặc tin như đinh đóng cột 
rằng khi dùng những sản phẩm này hoặc 
dịch vụ nọ mình sẽ đẹp hơn, thông minh 
hơn, “đẳng cấp” hơn… Tình trạng “mập mờ 
đánh lận con đen” ấy càng dễ xảy ra trong 
đời sống tâm linh: Có biết bao người 
“ngoài miệng thì niệm nam mô, trong lòng 
thì chứa một bồ dao găm” và  Thánh Vịnh 
cũng điểm mặt: “Miệng thì chúc phúc cầu 
an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những 
lời” (Tv 62,5b). Chúa khiển trách họ nặng 
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nề và gọi họ là những “nấm mồ tô vôi” bên 
ngoài đẹp đẽ mà trong thì đủ mọi thứ ô uế. 
Mời Bạn: Liệu Chúa Giêsu có đang nhìn 
bạn và nói: “ngươi cũng giống như một 
nấm mồ tô vôi” không? Bạn hãy xét lại 
những công việc đạo đức, từ thiện của bạn 
có đang thiếu sức sống vì chỉ mang tính 
hình thức mà không có tấm lòng không? 
Chia sẻ: Các hoạt động trong giáo xứ bạn 
có chú ý đến chiều sâu cầu nguyện, lòng 
bác ái hay chỉ có hình thức hoành tráng bên 
ngoài? 
Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình 
để đừng ảo tưởng về mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con 
nhìn thấy bản thân con như Chúa thấy con, 
và giúp con sống trung thực với chính mình, 
với Chúa và với tha nhân. Amen. 
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26/08/10 THỨ NĂM TUẦN 21 TN 
 Mt 24,42-51 
 

CON MẮT THỨ BA 
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không 
biết ngày nào giờ nào Chúa của anh em sẽ 
đến.” (Mt 24,32) 
Suy niệm: Ở giải World Cup 2010 vừa qua, 
bàn thắng của đội tuyển Anh trong trận đấu 
với đội tuyển Đức quá hiển nhiên nhưng 
không được công nhận. Một tờ báo bình 
luận việc này: “Tất cả mọi người đều thấy 
trừ trọng tài.” Ông không có ác ý nhưng rất 
có thể ông bị che khuất không thấy được 
điều mình phải thấy. Trong đời sống thiêng 
liêng, nhiều lần Chúa đến với ta nhưng 
chúng ta không nhận ra Ngài. Có những vật 
cản từ bên ngoài nhưng nhiều khi do con 
mắt nội tâm chúng ta đã ra mù tối. Phải có 
con mắt thứ ba, con mắt luôn tỉnh thức để 
nhìn thấy Chúa và nhận ra con người đích 
thật của mình. 
Mời Bạn: Một vài thành công nho nhỏ, một 
vài lời khen tặng có thể làm tôi ảo tưởng về 
mình để tôi cứ cho mình luôn luôn đúng. Sự 
phân định thiêng liêng giúp chúng ta nhìn 
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đời sống với cái nhìn tỉnh thức, cái nhìn 
trong sáng của Chúa. Nó giúp ta nhìn mình 
cách khách quan thanh thản, biết kiểm điểm 
đời sống, sám hối, sửa đổi để thăng tiến. 
Chia sẻ: Nhiều lầm lỗi nơi ta, người khác 
thấy chúng ta không thấy. Phải chăng cái 
tôi quá lớn đã che khuất tầm nhìn, giam 
hãm tôi trong vỏ ốc của mình và khiến mọi 
người xa lánh, không thể nào cộng tác với 
tôi? 
Sống Lời Chúa: Dùng con mắt thứ ba là 
Lời Chúa làm chuẩn mực để xét mình mỗi 
ngày. 
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban cho con 
một trái tim trong sạch để con nhìn thấy 
Chúa. Xin cho con một trí óc khiêm nhường 
để con nghe tiếng Chúa. Xin cho con một 
tình yêu để con phụng sự Chúa và ban cho 
con đức tin để con sống trong Chúa”.           
(Dag Hammarsskijold) 
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27/08/10 THỨ SÁU TUẦN 21 TN 
Th. Mônica Mt 25,1-13 
 

AI DẠI? AI KHÔN? 
“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện 
mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 
Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và 
năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang 
đèn mà không mang dầu theo. Còn những 
cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai 
dầu theo.” (Mt 25,1-4) 
Suy niệm: Chẳng biết từ bao giờ, các em 
thiếu nhi vẫn chơi trò chơi “thiên đàng hoả 
ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì 
khôn…”. Chuyện dại khôn nào phải là 
chuyện trò chơi mà thôi! Nó là chuyện sống 
còn của kiếp người. Thế nhưng biết được 
thế nào là dại, thế nào mới là khôn, đó mới 
là điều cốt yếu. Người chỉ lo chuyện trước 
mắt ắt là không khôn bằng người có tầm 
nhìn xa trông rộng. Người chỉ biết chuyện 
hôm nay chắc chắn không khôn bằng người 
dự phòng cả chuyện ngày mai để tính được 
chuyện hôm nay. Dụ ngôn mười cô trinh nữ 
nhắc nhở chúng ta chiến lược đó: “sẵn sàng 
chiếc đèn đầy dầu để đón Chúa, dẫu Người 
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đến vào lúc nửa đêm”. 
Mời Bạn: Nói theo ngôn ngữ “bác học”, 
“viễn ảnh cánh chung” mở ra trước mắt 
chúng ta qua dụ ngôn mười cô trinh nữ: Nội 
dung cuộc sống của chúng ta phải như một 
chiếc đèn luôn đong đầy chất dầu “tình 
yêu” để sẵn sàng đón “chàng rể” là Thiên 
Chúa tình yêu vào dự tiệc cưới với Ngài 
trong thế giới vĩnh hằng. 
Chia sẻ: Bạn sẽ chuẩn bị gì nếu bạn biết rõ 
bạn chỉ còn sống một ngày nữa? 
Sống Lời Chúa: Mỗi buổi tối trước khi đi 
ngủ, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng ra đón Chúa 
bằng cách trả lời câu hỏi trên đây qua việc 
xét mình và xin lỗi Chúa về những lỗi lầm 
của một ngày đã qua. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Dù Chúa 
đến gọi con, hôm nay hay ngày mai hay 
ngay lúc này, xin Chúa giúp con luôn tỉnh 
thức sẵn sàng chờ đón Chúa như những 
trinh nữ khôn ngoan. 
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28/08/10 THỨ BẢY TUẦN 21 TN  
Th. Augúttinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 
 Mt 25,14-30 
 

BIẾT MÌNH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG 
“Của ông đây, ông cầm lấy.” (Mt 25,25) 
Suy niệm: Trong dụ ngôn không thấy nói 
người đầy tớ được giao một yến bạc có phản 
ứng ganh tỵ với các bạn vì mình được giao ít 
bạc hơn – mà nếu anh ta có thái độ đó thì có 
lẽ cách xoay vốn của anh đối với một yến 
bạc sẽ khác. Và nếu thế, thì dù sao đi nữa y 
vẫn còn thừa nhận ông chủ có quyền trên y. 
Nhưng đằng này, anh ta đã chôn giấu yến 
bạc của chủ, một hành động – nói theo ngôn 
ngữ kinh tế thời nay – đóng băng tài sản của 
chủ, gây tác động xấu đến toàn bộ kế hoạch 
đầu tư, và do đó có nguy cơ làm đình trệ cả 
một dây chuyền kinh doanh của ông chủ. 
Anh ta còn công nhiên tố cáo ông chủ “là 
người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi 
không vãi.” Hơn nữa, động thái giao trả lại 
yến bạc với lời nói: “Của ông đây, ông cầm 
lấy” có khác nào bày tỏ một lập trường thù 
địch: Anh không đơn thuần không đón nhận 
yến bạc của ông chủ, anh còn từ chối mọi 
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quan hệ làm ăn, cắt đứt bang giao với ông 
chủ! Giữa anh và ông chủ không còn tình 
nghĩa gì nữa! 
Mời Bạn: Phủ nhận món quà đồng nghĩa 
với phủ nhận người cho quà. Ngược lại, 
đón nhận ơn Chúa chính là biết mình được 
Chúa yêu thương, và đồng thời chấp nhận 
tình yêu đó. Trong kinh Cám Ơn, chúng ta 
đọc: “Con cám ơn Đức Chúa Trời..., lại 
cho con được làm người. “Làm người”, đó 
là yến bạc vô giá mà Chúa trao cho ta. 
Chúng ta sẽ đi về đâu nếu không phải là hư 
vô, nếu chúng ta vô ơn phủ nhận “Ông 
chủ”, Đấng tác tạo ta –cái đang có cũng sẽ 
bị lấy đi là vậy. 
Sống Lời Chúa: Nghĩ đến những gì mà 
Chúa đã ban cho bạn: từ vũ trụ tự nhiên đến 
bản thân mình và bạn dâng lời cám ơn 
Chúa. 
Cầu nguyện: Đọc Kinh Cám Ơn. 
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29/08/10 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – C  
 Lc 14,1.7-14 
 

BÍ QUYẾT “TIẾP THỊ” NƯỚC TRỜI 
“Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những 
người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui 
mù…” (Lc 14,13) 
Suy niệm: Có một thời người ta gọi chiếc 
đèn dầu là “đèn Huê Kỳ” vì xuất xứ của 
chúng là do các ông chủ các công ty xăng 
dầu của Mỹ đem tặng không cho dân ta. 
Thật ra đó chỉ là chiêu “kích cầu”, để rồi 
tay này cho đi một, tay kia lấy lại gấp trăm: 
Có đèn rồi tất nhiên phải mua dầu lửa; mà 
dầu lửa không mua của họ thì mua của ai? 
Trên phương diện làm ăn, đó quả là một kế 
sách tiếp thị tuyệt vời, thế nhưng chúng ta 
dễ pha phôi não trạng đó vào trong các cư 
xử hằng ngày khiến cho mối quan hệ người 
với người trở thành vụ lợi, mất đi tính cách 
nghĩa tình. Chúa Giêsu dạy chúng ta bí 
quyết “tiếp thị” của Nước Trời vượt xa lối 
tính toán thiển cận nhỏ nhen đó. Phục vụ 
“những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, 
đui mù” là những người không có khả năng 
“đáp lễ”, chúng ta cũng không bị thua lỗ vì 
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Cha trên trời sẽ đáp trả cho chúng ta hơn 
gấp vô vàn lần trên Nước Trời. 
Mời Bạn: Trong công việc làm ăn cũng 
như trong các mối quan hệ, bạn đã có thói 
quen tính toán để đạt được mối lợi cao nhất 
là Nước Trời chưa? Và ngay cả khi nhắm 
đến mối lợi cao nhất đó, bạn cũng không sợ 
bị thiệt thòi mối lợi ở đời nay, bạn có dám 
tin như thế không? 
Chia sẻ: Nơi bạn hay cộng đoàn của bạn có 
tồn tại tư tưởng sợ bị thiệt thòi khi phải 
sống bao dung, quảng đại, tha thứ, vô vị lợi 
với tha nhân không? 
Sống Lời Chúa: Dành một chút thời giờ, 
một chút quan tâm, một chút của cải… để 
cho đi phục vụ tha nhân mà không nhắm 
được một điều gì bù lại. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con sống 
quảng đại, biết cho đi mà không cần tính 
toán… 
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30/08/10 THỨ HAI TUẦN 22 TN 
 Lc 4,16-30 
 

TIN MỪNG CỦA “HÔM NAY” 
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh 
quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)  
Suy niệm: Tự xem mình là tôi tớ của Thiên 
Chúa, Chúa Giêsu luôn thực hiện tốt sứ 
mạng đem Tin Mừng cứu độ đến cho con 
người. Người đến để thực hiện tất cả những 
gì đã được ngôn sứ Isaia loan báo: “Người 
sai tôi đi công bố Tin Mừng…” Nếu như 
người làng Nadarét hiểu được lời Chúa nói: 
“Hôm nay đã ứng nghiệm…” thì sự hiện 
diện của Chúa thật sự trở nên Tin Mừng cho 
họ vì Thiên Chúa đang ở giữa dân Người. 
Sự hiện diện đó thực sự là một thực tại mới 
mẻ, một ngày “hôm nay” mang tính cứu độ. 
Qua đó, Chúa muốn nói với người cùng 
thời và với chúng ta rằng: Chúa đang có 
mặt, một cách sống động, bên cạnh chúng 
ta, Người luôn sẵn sàng ban ơn, đem niềm 
vui và tình thương đến cho chúng ta. 
Mời Bạn: Năm Thánh 2010 có phải là Tin 
Mừng của “hôm nay” cho Giáo Hội Việt 
Nam chưa? Bạn đang mong chờ ứng 
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nghiệm điều gì trong năm hồng ân này? 
Phải chăng là như những người Do Thái xưa 
mong thoả mãn những nhu cầu, hoài bão 
trần thế: được hết nghèo, được tự do, hết bị 
giam cầm tù tội, hết bị áp bức bất công…? 
Hay đúng hơn, bạn mong ước ứng nghiệm 
sứ điệp của Đức Kitô “quy tụ những ai tin 
nhận Người” trong Nước của Thiên Chúa 
“là Nước sự thật và sự sống, yêu thương và 
an bình”? 
Chia sẻ: “Gia sản đức tin” của những 
chứng nhân đức tin của chúng ta là gì? Làm 
thế nào để “củng cố và lưu truyền gia sản” 
ấy cho các thế hệ tương lai?  
Sống Lời Chúa: Thực hiện lời kinh Năm 
Thánh: “tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô là yêu 
thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ” 
để mọi người “mau đón nhận Tình Yêu cứu 
độ của Chúa”. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Năm Thánh. 
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31/08/10 THỨ BA TUẦN 22 TN 
 Lc 4,31-37 
 

LÀ ÂM VANG CỦA TIN MỪNG 
Mọi người kinh ngạc nói với nhau: “Lời 
ấy lạ lùng thật ! Ông ấy lấy uy quyền và 
thế lực mà ra lệnh cho quỷ và quỷ phải 
xuất”. Và tiếng đồn về Đức Giêsu lan ra 
khắp nơi trong vùng. (Lc 4,36-37) 
Suy niệm: Một linh mục kể câu chuyện thú 
vị như sau: “Mới hôm nào ở chợ Bến Thành 
Sài Gòn, có một người phong xin ăn. Anh 
này dữ lắm, không vừa ý ai là anh cắn. Riết 
rồi ai cũng sợ và không dám đến gần anh. 
Cuối cùng, cảnh sát báo trạm Da liễu. Được 
tin ấy, một nữ tu đến tận nơi và nhận ra đó 
là một người bệnh bỏ trại. Dì đến nắm tay 
anh nói: “Trời ơi, sao anh lại ở đây? Lên xe 
rồi về với dì!” Anh ngoan ngoãn đi theo dì 
như một chú chiên con. Mọi người thấy vậy 
hỏi nhau: “Bà này là ai vậy?” Bà ấy chính 
là nữ tu Maria Regina Phạm Thị Ngọc Loan 
( 21/07/93) mà các bệnh nhân phong gọi 
cách thân thương là Dì Hai Bến Sắn. Ngày 
xưa người ta cũng đã kinh ngạc về Đức 
Giêsu: “Ông này là ai vậy?” Người đương 
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thời ngạc nhiên về Lời nói đầy uy quyền 
của Đức Giêsu, về chính Ngài, Đấng là Tin 
Mừng, cũng như người ta ngạc nhiên về chị 
Maria Ngọc Loan, âm vang của Tin Mừng. 
Mời Bạn cũng hãy có thái độ kinh ngạc về 
Lời nói đầy uy quyền, đầy sức mạnh của 
Đức Giêsu. Bạn hãy để Lời Ngài biến đổi 
đời bạn, khiến người lân cận cũng ngạc 
nhiên về lối sống của bạn, lối sống âm vang 
của Tin Mừng. 
Sống Lời Chúa: Để là âm vang của Tin 
Mừng, tôi sẽ tập sống hiền hoà và nhiệt 
thành trong việc phục vụ anh em. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con 
thích thú trước uy quyền của Lời Chúa. Xin 
cho chúng con không chỉ khâm phục, nhưng 
còn biết hành động, cư xử, suy nghĩ theo 
những giá trị Tin Mừng mà Chúa dạy, để 
rồi chúng con trở thành âm vang của Tin 
Mừng ấy. 
 


