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01/09/10 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN 
 Lc 4,38-44 
 

MỘT NGÀY VỚI ĐỨC GIÊSU 
Người đặt tay trên từng bệnh nhân và 
chữa họ. (Lc 4,40) 
Suy niệm: Rong ruổi rao giảng Tin Mừng 
trên các ngã đường, gặp gỡ đủ mọi hạng 
người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và 
chữa lành các bệnh nhân là những hoạt 
động chính của Đức Giêsu trong ba năm thi 
hành sứ vụ. Điểm nổi bật là Ngài bắt đầu 
ngày sống trong tương quan thân mật với 
Cha: “Sáng ngày, Người đi ra một nơi 
hoang vắng” (Lc 4,42) “và cầu nguyện ở 
đó” (Mc 1,35). Như vậy, sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt ngày sống của Đức Giêsu là tâm tình 
yêu mến gắn bó với Cha và tâm hồn nhân 
hậu với con người. Điều này cho thấy Ngài 
thuộc trọn về Thiên Chúa và cũng thuộc 
trọn về con người.  
Mời Bạn: Người môn đệ của Chúa Giêsu 
hôm nay đang tiếp nối hình ảnh của Thầy 
Giêsu. Việc cầu nguyện với Chúa nâng đỡ 
và hướng dẫn mọi hoạt động tông đồ và đời 
sống hằng ngày của họ. Khi lãnh tác vụ linh 
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Chia sẻ: Tại sao giờ cầu nguyện là tối cần 
thiết cho người tông đồ? 
Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi bắt đầu ngày 
sống cùng Đức Giêsu trong tâm tình sống 
hiếu thảo với Thiên Chúa và sống huynh đệ 
với người khác qua công việc bổn phận và 
bậc sống của mình. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con cảm tạ 
Cha đã sai Con Một Cha đến trong phận 
người để đồng hành với chúng con. Xin cho 
gương sống của Ngài được họa lại trong 
mỗi ngày sống của chúng con.
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02/09/10 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN 
Cầu cho Tổ Quốc Lc 5,1-11 
 

VÂNG THEO LỜI CHÚA 
Ông Simon đáp: “Nhưng vâng lời Thầy, 
tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,15) 
Suy niệm: “Tôi biết sức mạnh của sự vâng 
phục là biến những điều tưởng như không 
thể trở nên dễ dàng” (Thánh Têrêxa Avila). 
Chắc chắn Simon ngư phủ có nhiều kinh 
nghiệm đánh bắt cá hơn Đức Giêsu thợ 
mộc. Simon ngư phủ biết rằng ở hồ Galilê 
này, ban đêm người ta đánh cá ở chỗ nước 
cạn, chứ không ai đánh cá ban ngày ở chỗ 
nước sâu như lời Đức Giêsu thợ mộc (c. 4). 
Thế nhưng, điều lạ lùng là Simon ngư phủ 
đã vâng phục tuyệt đối, bất kể kinh nghiệm 
lâu năm của mình. Kết quả cũng thật lạ 
lùng là điều tưởng như không thể lại xảy ra: 
suốt đêm thả lưới ở chỗ nước cạn không bắt 
được con tép nào, bây giờ thả lưới ở chỗ 
nước sâu lại được hai thuyền đầy cá, đến 
gần chìm! Thêm một phép lạ là hai thuyền 
đầy cá không giữ chân các ông lẩn quẩn 
quanh bờ hồ Galilê, nhưng giúp các ông 
mạnh mẽ bỏ mọi sự đi theo Thầy.  
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Mời Bạn: Cũng như ông Simon, bạn hãy 
vâng theo Lời Chúa dạy, dù nhiều khi Lời 
ấy ngược lại với những kinh nghiệm, suy 
luận riêng hay dự tính, mơ ước riêng tư của 
bạn. Bí quyết quyền năng của sự vâng lời là 
giúp Thánh ý Chúa trở nên ý muốn của bạn. 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp khó khăn hay 
phân vân, lưỡng lự trong việc sống Lời 
Chúa, tôi sẽ tập quên đi những kinh nghiệm 
hay suy tư riêng tư để có thể cương quyết 
thưa với Chúa: “Nhưng vâng lời Chúa, con 
sẽ thi hành.” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời Ngài 
luôn đòi hỏi chúng con vượt lên trên những 
cảm xúc tự nhiên và những kinh nghiệm lâu 
năm, để tiến tới sự vâng lời trong tin tưởng 
phó thác. Xin giúp chúng con luôn ngoan 
ngoãn vâng theo Lời Chúa dạy mỗi ngày. 
Amen. 
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03/09/10 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN 
Th. Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh 
 Lc 5,33-39 
 

GIÁ TRỊ CỦA CÁI CŨ VÀ CÁI MỚI 
“Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. ” (Lc 
5,38) 
Suy niệm: Có mới, nới cũ là lẽ thường tình 
trong cách ứng xử của con người. Nhưng 
với rượu thì không như thế, vì rượu cũ lâu 
năm bao giờ cũng ngon và đắt tiền hơn. 
Cũng không ai dại gì đổ rượu cũ vào chai 
hay bình mới sản xuất vì như thế sẽ làm 
giảm giá trị “thời hiệu” của rượu. Hơn nữa, 
nồng độ của rượu mới sẽ làm vỡ bầu da vì 
ngày xưa bầu đựng rượu được làm bằng 
ruột lạc đà hoặc cừu. Khi Chúa Giêsu làm 
người, một thời đại mới được khai mở, thời 
của Tân Ước. Thế nên những cung cách 
ứng xử của con người cũng phải đổi mới 
cho phù hợp với tinh thần và giáo huấn của 
Chúa Giêsu. Không nên quá nệ cổ mà dị 
ứng với những cái mới cũng như những 
điều gì cũ mà có giá trị thì cũng phải trân 
trọng. Đó chính là sự quân bình trong đời 
sống đức tin của người tín hữu Kitô. 
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Mời Bạn: Tiếp thu có chọn lựa và sáng 
suốt sẽ giúp chúng ta thu lượm được những 
kết quả tốt đẹp từ sự giao thoa của cái mới 
và cái cũ. 
Chia sẻ: Lối sống đạo cần có những thay 
đổi, canh tân nào cho thích hợp với thời đại 
hôm nay? 
Sống Lời Chúa: Óc nệ cổ có làm cho bạn 
khó chịu với những đổi thay từng ngày 
trong cuộc sống đạo hôm nay hay không? 
Và lối sống luôn thích chạy theo cái mới có 
làm bạn hụt hẫng điều gì không? Hãy bình 
tâm suy xét để điều chỉnh cho quân bình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã phán: 
“Dù trời đất có qua đi, nhưng một chấm 
một phẩy trong Lề Luật cũng sẽ không qua 
đi” (Mt 5,18). Xin cho con biết khôn ngoan 
để bảo tồn và thích nghi những điều Chúa 
dạy, dù điều ấy là cũ hay mới! Amen. 
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04/09/10 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN 
 Lc 6,1-5 
 

HÃY CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT 
Vào một ngày sa-bát, Đức Giêsu đi băng 
qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt 
lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy 
người Pha-ri-sêu nói: “ Tại sao các ông 
làm điều không được phép làm ngày sa-
bát?” (Lc 6,1-2) 
Suy niệm: Sự kiện các môn đệ Đức Giêsu 
“đi băng qua cánh đồng, bứt lúa, vò trong 
tay mà ăn” không lọt khỏi “tầm ngắm” của 
nhóm Pharisêu cho thấy họ bám sát Ngài và 
các ông như hình với bóng. Từ nay nhất cử 
nhất động của Ngài đều bị “soi” bởi những 
đôi mắt hận thù và lạnh lùng. Để bênh vực 
học trò, Đức Giêsu đã trưng dẫn sự kiện 
ông Đavít ăn bánh tiến -loại bánh chỉ dành 
riêng cho các tư tế- để minh chứng nhu cầu 
cấp bách của Đavít có giá trị ưu tiên hơn 
việc giữ các nguyên tắc và luật lệ. Luật lệ 
phải phục vụ cho nhu cầu sống và những 
giá trị của con người, chứ không phải 
ngược lại.  
Mời Bạn: “Bới lông tìm vết, vạch lá tìm 
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sâu” là nguyên nhân gây ra bao tai họa 
trong gia đình cũng như ngoài xã hội: bất 
an, bất hòa, chia rẽ, hận thù. Mời bạn bình 
tâm kiểm điểm xem mình có nhiễm thói 
xấu này không, để kịp loại bỏ khỏi chính 
mình một nguyên nhân tác họa cho người 
chung quanh. 
Chia sẻ: Làm thế nào để bạn bớt những  
ánh mắt soi mói và thêm những ánh mắt 
thông cảm, yêu thương? 
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ ghi nhớ và nỗ lực 
sống với người lân cận như Lời Chúa dạy: 
“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một 
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta 
đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy” 
(Mt 25,40). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
sống chết cho Nước Trời tình yêu mà Chúa 
rao giảng. Xin cho chúng con cũng biết nỗ 
lực làm chứng cho Nước Trời tình yêu ấy. 
Amen. 
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05/09/10 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN 
 Lc 14,25-33 
 

“NGỒI XUỐNG” MỖI NGÀY 
“…mà trước tiên không ngồi xuống bàn 
tính xem…” (Lc 14,31) 
Suy niệm: Người ta không xây ngọn tháp 
trong một hai ngày, vì thế phải tính toán kỹ 
lưỡng trước khi khởi công. Cũng chẳng ai 
coi chuyện giao chiến với địch thù là 
chuyện đùa giỡn. Các bên giao chiến cũng 
phải bàn mưu tính kế và động viên mọi 
nguồn lực để dành chiến thắng. Tháp đã 
động thổ, không thể để bỏ dở dang. Trận 
chiến đã khai hỏa, chẳng có lùi lại. Cũng 
vậy, đời người Kitô hữu không diễn ra 
trong một, hai ngày nắng đẹp, nhưng kéo 
dài suốt bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông của 
cả cuộc đời. Bước theo Đức Kitô cũng 
chẳng phải là chuyện đùa giỡn, được chăng 
hay chớ, nhưng là chuyện sinh tử của kiếp 
người, “được ăn cả, ngã về không.” Ta cần 
chấp nhận cái giá phải trả là bước theo Đức 
Kitô suốt đời để có thể sống tình thân với 
Ngài muôn đời. 
Mời Bạn: “Ngồi xuống” suy xét để tìm 
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phương cách giúp mình dạn dĩ và nghiêm 
túc bước theo Đức Kitô cho đến cuối 
đường. Thái độ theo Ngài nửa vời, bồng 
bột, lừng khừng, chẳng khác gì xây tháp dở 
dang hay không sẵn sàng cho cuộc chiến đã 
mở màn. Ngài mời bạn từ bỏ, từ bỏ và tiếp 
tục từ bỏ mỗi ngày như điều kiện tiên quyết 
cho tư thế người môn đệ của Ngài. 
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ “ngồi xuống” để 
xem mình cần từ bỏ một thói xấu nào tệ hại 
nhất của mình, và tập một tính tốt ngược lại 
(ví dụ: tập siêng năng việc đạo đức thay cho 
tính lười biếng…). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con 
biết “ngồi xuống” mỗi ngày qua việc dành 
cho Chúa năm phút cầu nguyện, suy niệm 
Lời Chúa, nhận ra ánh sáng Chúa soi dẫn 
trên hành trình theo Chúa của mình. Xin 
Chúa giúp chúng con trung thành  đến 
cùng. Amen.  
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06/09/10 THỨ HAI TUẦN 23 TN 
 Lc 6,6-11 
 

KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ 
Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại 
bình thường. (Lc 6,9) 
Suy niệm: Trong từ điển của đức tin Kitô 
giáo, có một chữ cần được loại bỏ. Đó là 
chữ “không thể.” Trong ngày truyền tin, sứ 
thần Gáprien đã xác quyết cùng Đức Maria: 
“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là 
không thể làm được” (Lc 1,37). Với Phêrô 
và các bạn, vất vả suốt đêm mà không được 
con tép nào, việc đánh bắt cá ban ngày 
tưởng chừng như không thể. Tuy nhiên, tin 
tưởng vâng lời Đức Giêsu, các ông đã được 
một mẻ cá lạ lùng.  Bài Tin Mừng hôm nay 
cũng minh chứng cho ta về điều không thể 
này. Giơ tay ra là  động tác không thể làm 
được với người khô bại tay. Thế nhưng, tin 
tưởng vào lời Đức Giêsu, anh vẫn cố gắng 
thử làm theo lời Ngài dạy. Nhờ vậy, anh 
được chữa lành, bàn tay phải của anh trở lại 
bình thường. Chắc chắn cuộc đời anh từ 
nay sẽ tươi sáng hơn.  
Mời Bạn gạt bỏ chữ “không thể” ra khỏi tự 
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điển sống đức tin của bạn. Bạn mệt mỏi 
trước một nết xấu thâm căn cố đế hay bản 
chất nóng nảy của mình? Bạn bi quan chán 
nản trước một người thân quen chứng nào 
tật nấy? Bạn thất vọng khi vấp phải một 
thất bại quá lớn? Hãy tin tưởng cầu nguyện 
và nỗ lực dùng mọi phương thế để cải thiện, 
chắc chắn rốt cuộc, điều tưởng như không 
thể sẽ trở thành có thể. 
Sống Lời Chúa: Xem xét xem lâu nay tôi 
cho rằng điều gì không thể thực hiện trong 
cuộc sống đức tin của mình và xin Chúa 
nâng đỡ để cải thiện. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho 
chúng con tin tưởng vào sức mạnh của ơn 
Chúa hơn. Xin cho chúng con xác tín  rằng 
với ơn Chúa, không có gì là không thể 
trong cuộc sống của người môn đệ Chúa. 
Amen. 
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07/09/10 THỨ BA TUẦN 23 TN 
 Lc 6,12-19 
 

CẦU NGUYỆN LUÔN LUÔN 
Và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện 
cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12) 
Suy niệm: Có đêm không chợp mắt được, 
thư ký của tổng thống Mỹ A. Lincoln nhìn 
sang phòng tổng thống, thấy ông quỳ gối 
cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, ngày xưa Cha 
đã nghe lời vua Salômon, thì hôm nay xin 
Cha cũng nghe lời con cầu khẩn: Nếu Cha 
giúp con, con sẽ đủ sức mạnh và khôn 
ngoan để lãnh đạo dân tộc này… Con yếu 
đuối và đầy tội lỗi, xin Cha hãy nghe lời 
con van xin.” Lịch sử Hoa Kỳ xếp ông là 
một trong những tổng thống xuất sắc nhất 
của nước này. Thánh Luca cho ta biết trước 
khi có những quyết định quan trọng, Đức 
Giêsu đều cầu nguyện lâu giờ. Chẳng hạn, 
Ngài cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi 
xuất hiện công khai; cầu nguyện suốt đêm 
cùng Cha trước khi chọn nhóm Mười Hai, 
cầu nguyện suốt đêm trên núi Biến Hình 
trước khi đi về Giêrusalem. Ngài không 
quyết định điều gì quan trọng nếu trước đó 
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không tham khảo ý Cha.  
Mời Bạn: Cầu nguyện mỗi ngày và trong 
mọi hoàn cảnh: cầu nguyện khi gặp khó 
khăn thử thách, cầu nguyện cả lúc khô khan 
nguội lạnh, cầu nguyện khi đau ốm bệnh 
tật, cầu nguyện lúc thành công vui tươi, cầu 
nguyện khi cô đơn chán nản, cầu nguyện 
lúc bạn thấy một ngày như mọi ngày... 
Sống Lời Chúa: Trước những quyết định 
quan trọng của cuộc đời, tôi tập cầu nguyện 
cùng Chúa, xin Ngài soi sáng cho mình, 
như một dấu chỉ sống niềm tin tưởng phó 
thác nơi Ngài.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho 
chúng con luôn tham khảo ý Chúa, để biết 
rõ Chúa muốn chúng con làm gì. Xin cho 
chúng con ghi khắc mục đích tối hậu của 
đời người trong mọi quyết định của mình. 
Amen. 
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08/09/10 THỨ TƯ TUẦN 23 TN 
Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria Mt 1,1-16.18-23 
 

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 
“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ 
một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là 
Emmanuen, nghĩa là ‘Thiên-Chúa-ở-
cùng-chúng-ta’.” (Mt 1,23) 
Suy niệm: Trong công trình cứu độ của 
Thiên Chúa, Đức Maria có một vai trò quan 
trọng đặc biệt. Mẹ xứng đáng với vai trò ấy 
vì: (1) Mẹ là người mẹ của các kẻ tin: Mẹ 
tin những lời Thiên Chúa hứa, Mẹ đã phó 
thác đời mình cho Thiên Chúa dẫn dắt, Mẹ 
đã để cho Thánh ý Thiên Chúa thành sự nơi 
đời mình “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời 
Thiên sứ nói” (Lc 1,38); (2) Mẹ luôn lắng 
nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa: Cuộc đời 
Mẹ được đan dệt với những chuỗi ngày 
lắng nghe và thi hành Thánh ý Thiên Chúa 
cách triệt để. Mẹ theo Chúa Giêsu trong 
mọi biến cố vui buồn, từ máng cỏ đến thập 
giá; Mẹ cùng với Con mình thưa tiếng “xin 
vâng” với Thánh ý Cha. 
Mời Bạn: Thường xuyên chiêm ngắm Đức 
Mẹ, học nơi ngài mẫu gương tin tưởng phó 
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thác đời mình trong tay Chúa, biết lắng 
nghe và thi hành Thánh ý Chúa mỗi ngày.  
Chia sẻ: Ngày bạn chào đời là ngày vui của 
cha mẹ và người thân. Vậy bạn hãy sống 
thế nào để những người trên đây hãnh diện 
về bạn, nhất là để xứng đáng là con cái 
Chúa. 
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng sốt sắng đọc 
kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ giúp tôi kết 
hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong suốt 
ngày sống. 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, chúng con vui 
sướng vì có Mẹ là mẹ chúng con, cũng như 
là mẫu gương của đức tin, lòng mến, sự cậy 
trông và niềm phó thác. Xin cho chúng con 
luôn biết sống theo gương sáng của Mẹ. 
Chúng con tin tưởng Mẹ luôn cầu bầu cho 
chúng con trước toà Chúa chí ái. Amen. 
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09/09/10 THỨ NĂM TUẦN 23 TN 
Th. Phêrô Clave, linh mục Lc 6,27-38 
 

CON ĐANG  NGHE CHÚA DẠY  
“Thầy nói với anh em là những người 
đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và 
làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành 
cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện 
cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,27-28) 
Suy niệm: Thật tình, chúng ta đã quá 
“thuộc” và biết rõ cách lý thuyết những lời 
này! Tuy nhiên, lúc này đây Chúa đang trực 
tiếp dạy bạn và tôi không phải cách thuộc 
lòng và lý thuyết đâu! Những “kẻ thù” Ngài 
muốn nói ở đây, đã được chỉ định rõ ràng, 
đó là: kẻ ghét ta, nguyền rủa ta, vu khống ta, 
đánh đập ta, chiếm nhà đoạt ruộng của ta, 
giết hại ta… Tất cả những con người khó 
thương này đâu phải là những ý tưởng trên 
mây hay những hồn ma, mà là những con 
người bằng xương bằng thịt, bạn ạ! 
Mời Bạn: Thử tìm xung quanh bạn, ai là 
người “khó thương”? Ai đang làm bạn “đau 
khổ” cách này hay cách khác?  Thật oái 
oăm, đó chính là những con người Chúa 
dạy bạn phải yêu mến, chúc phúc, cầu 
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nguyện, trao ban mà không đòi lại nơi họ 
điều gì! Cách Chúa dạy bạn yêu mến cũng 
triệt để: không phải là ý tưởng, tình cảm, 
nhưng là hành động và thái độ sống cụ thể!  
Chia sẻ: Bạn có ý thức rằng mình đang 
được trực tiếp nghe Chúa dạy sống Tin 
Mừng hôm nay không?  
Sống Lời Chúa: Để sống Năm Thánh Hội 
Thánh Việt Nam, từ hôm nay tôi quyết tâm 
sẽ không bỏ qua một cơ hội nào sống tinh 
thần yêu thương như Lời Chúa dạy trong 
bài Tin Mừng này! 
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho các lời:  yêu 
kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành 
cho kẻ nguyền rủa con, và cầu nguyện cho 
kẻ vu khống con, vang vọng trong tâm hồn 
và trí khôn con từng tiếng ... một. Xin Chúa 
đến giúp con sống những lời dạy này! 
Amen. 
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10/09/10 THỨ SÁU TUẦN 23 TN 
 Lc 6,39-42 
 

SOI MÌNH TRƯỚC KHI SOI NGƯỜI 
“Hãy lấy cái xà trong mắt ngươi trước đã, 
rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt 
người anh em.” (Lc 6,42) 
Suy niệm: Ở đời chẳng ai muốn mình bị 
mù bởi vì trong các khuyết tật, người khiếm 
thị là khổ hơn cả. Mù về thể lý đã khổ, mù 
về tinh thần cũng gây đau khổ không kém. 
Khi không phân biệt được điều phải-trái, 
tốt-xấu, hay không nhận ra lầm lỗi tày đình 
của mình, lại đi phê phán một lỗi nhỏ của 
người anh em, người ta không chỉ làm khổ 
cho mình, nhưng còn làm khổ những người 
xung quanh nữa. Vậy làm thế nào để con 
mắt tinh thần của bạn khỏi bị mù? – Thưa, 
một phương cách đơn giản là khiêm 
nhường nhận biết mình còn nhiều thiếu sót, 
rất cần đến sự chỉ dẫn của mọi người, nhờ 
vậy có thể học hỏi và tích luỹ thêm kinh 
nghiệm. Ngay cả những lỗi lầm của anh chị 
em cũng là bài học quý giá cho mình biết 
“tránh vết xe đổ.” 
Mời Bạn: Soi lại mình trước khi phê phán, 
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sửa lỗi cho người anh em. Nhìn rõ cái xà to 
đùng trong mắt mình trước khi lấy cái rác 
nhỏ xíu trong mắt người anh em. Nhìn kỹ 
mình sẽ giúp bạn biết khiêm tốn, không tự 
cho mình sáng mắt hơn người khác. 
Chia sẻ: Đứng trước khuyết điểm của tha 
nhân, bạn có thái độ nào: gièm pha, chỉ 
trích anh em hay tự rút ra bài học cho chính 
mình? 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi muốn “ném đá,” 
phê phán lỗi lầm của người anh em, tôi sẽ 
soi nhìn vào tâm hồn mình trước, để nhận 
ra bao cái xà to lớn trong mắt mình và “hạ 
hòn đá” xuống. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin đến với 
Chúa như những gì con là, chứ không “tô 
son điểm phấn.” Xin cho con cũng đến với 
nhau trong tâm tình yêu thương và bao 
dung. Amen. 
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11/09/10 THỨ BẢY TUẦN 23 TN 
 Lc 6,43-49 
 

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ 
“Nước lụt có dâng lên, nhà vẫn đứng 
vững.” (Lc 6,48) 
Suy niệm: Phàm ai xây nhà đều muốn căn 
nhà của mình đứng vững trước gió to bão 
lớn. Muốn vậy, phải đầu tư vào phần móng: 
đào cho sâu, đá hộc và vữa cho tốt, rồi mới 
xây lên cao. Trong đời sống thiêng liêng, 
mỗi người đều muốn xây dựng chính mình 
thành một tòa nhà vững chắc, đương đầu 
được với những cám dỗ hòng đánh đổ tan 
tành. Chúa dạy rằng nếu muốn đứng vững 
thì ngôi nhà thiêng liêng của ta phải được 
xây trên nền tảng là Lời Chúa, là chính 
Chúa, phải thực hành Lời Chúa dạy, chứ 
không phải chỉ nghe suông. 
Mời Bạn: Nhớ lại vụ khủng bố làm sụp đổ 
tòa nhà Thương Mại Quốc Tế ở New York 
đúng vào ngày này năm 2001. Cơ quan An 
ninh Mỹ đã không thể tiên liệu để ngăn 
chặn vụ khủng bố. Sự kiện này mời gọi ta 
tỉnh táo xem lại tòa nhà thiêng liêng của ta 
lúc này thế nào, ta có vận dùng Lời Chúa 
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(tức là thực hành Lời đó) để bảo vệ mình 
khỏi những cám dỗ của ba thù đang muốn 
phá đổ tòa nhà này không (1Pr 5,8-9a)? 
Chia sẻ: Nhớ lại một lần nào đó bạn đã 
thực hành Lời Chúa, ví dụ: khi bạn tha thứ, 
nhịn nhục, quảng đại... và chia sẻ với nhóm 
để giúp nhau thăng tiến. 
Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi sẽ tận dụng 
các cơ hội Chúa gửi đến, nỗ lực áp dụng 
một câu Lời Chúa thích hợp với tình huống 
đó, ngõ hầu tôi thăng tiến vững chãi hơn 
trên đường thiêng liêng. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Chúa đã 
làm gương cho chúng con khi chịu cám dỗ 
trong sa mạc: Chúa đã vận dụng chính Lời 
Chúa để chiến thắng ma quỷ (x. Mt 4,1-11; 
Mc 1,12-15; Lc 4,1-13). Xin ban ơn giúp 
chúng con luôn biết thực hành Lời Chúa mà 
chúng con đã nghe. Amen. 
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12/09/10 CHÚA NHẬT 24 TN – C  
 Lc 15,1-32 
 

NGƯỜI CHA ĐAU KHỔ 
“Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả 
những gì của cha đều là của con. Nhưng 
chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ vì em 
con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay 
lại tìm thấy.” (Lc 15,31-32) 
Suy niệm: Thật vậy, người cha trong dụ 
ngôn không bao giờ hết đau khổ. Có hai 
mụn con, nuôi cho khôn lớn, đứa thì ngỗ 
nghịch bỏ đi, đứa thì hờn lẫy không chịu 
bước vào nhà. Người cha đáng thương hết 
khổ vì đứa con thứ bỏ nhà đi hoang, ngày 
ngày ông ngong ngóng trông chờ, nay nó 
trở về chưa kịp mừng thì đến lượt “cậu cả” 
làm eo, không chịu vào nhà dự bữa tiệc 
mừng thằng em “trời đánh”, ông lại phải 
thân hành ra tận ngõ hạ mình năn nỉ. Như 
người ta thường nói, cha mẹ thương con 
nên phải luỵ vì con. Người cha đau khổ 
không chỉ vì những đứa con đã trực tiếp xúc 
phạm đến ông, mà còn phải khổ vì lối sống 
ích kỷ với nhau: đã không nghĩ đến tình cha 
thì cũng không thể đón nhận nhau như anh 
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em được. 
Mời Bạn: Bạn có nhận thấy lối sống của 
hai anh em nhà đó phản ánh cách con người 
chúng ta đang đối xử với nhau không? Từ 
những việc nhỏ như anh em một nhà phân 
bì ghen tỵ với nhau, đến những bất công xã 
hội, những cuộc chiến giữa các quốc gia, 
bạn có thấy chúng có một điểm xuất phát 
chung là tính ưa thụ hưởng ích kỷ không? 
Chia sẻ: Lối sống theo kiểu văn minh tiêu 
thụ hiện nay có nguy cơ đi ngược với đức 
bác ái Ki-tô hữu như thế nào? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái cụ 
thể với người anh em gần nhất với mình 
(trong gia đình chẳng hạn). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là người Cha 
đang đau khổ vì chúng con đối xử không tốt 
đối với nhau. Xin giúp con từ bỏ lối sống ích 
kỷ, để con yêu Chúa bằng cách sống bác ái 
với anh chị em con. 
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13/09/10 THỨ HAI TUẦN 24 TN 
Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 
 Lc 7,1-10 
 

LÒNG TIN VỮNG MẠNH 
“Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng 
chưa thấy một người nào có lòng tin 
mạnh như thế.” (Lc 7,9)  
Suy niệm: Đức Giêsu vô cùng ngạc nhiên 
và hết lời khen ngợi niềm tin mạnh mẽ của 
viên đại đội trưởng ngoại giáo. Từ kinh 
nghiệm quân ngũ, ông đã đi tới sự hiểu biết 
về Thiên Chúa. Dù chỉ là một sĩ quan chỉ 
huy 100 binh lính, ông cũng có thể sai khiến 
họ bằng mệnh lệnh của mình, huống chi 
Đấng uy quyền như Đức Giêsu. Vì thế, ông 
xác quyết rằng Ngài không cần nhọc công 
đến tận nơi, mà có thể, từ xa, ra lệnh và đầy 
tớ của ông sẽ lành bệnh. Niềm tin mạnh mẽ 
của ông khiến ta phải xét lại lập luận cho 
rằng hễ cứ “có đạo” thâm niên là đương 
nhiên niềm tin lớn lên theo tỷ lệ thuận. Trái 
lại, với ơn Chúa ban cộng với tấm lòng 
thành khẩn thì dù là tân tòng hay ngoại giáo 
như viên sĩ quan này cũng có thể có niềm tin 
mà “không thấy ai có lòng tin mạnh như 
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thế.” 
Mời Bạn: Nhìn lại niềm tin của mình và 
kiểm nghiệm xem bạn tin vào Thiên Chúa 
đến mức nào. Chẳng hạn, bạn có tin rằng bí 
tích Thánh Thể chính là Đức Kitô hằng 
sống vinh hiển, hiện diện cách đích thực 
không? Bạn đã bày tỏ cử chỉ cung kính 
xứng hợp với niềm tin vào sự hiện diện của 
Ngài chưa? Hay bạn có tin vào ơn tha thứ 
của bí tích Giao Hòa không? Nếu tin, bạn 
đã siêng năng lãnh nhận bí tích này chưa? 
Chia sẻ: Để chứng tỏ mình tin thật vững 
vàng và sống động, mời bạn mạnh dạn chia 
sẻ cùng nhóm những ơn ích thiêng liêng khi 
lãnh nhận các bí tích do Chúa Giêsu thiết 
lập. 
Sống Lời Chúa: Sốt sắng tham dự thánh lễ, 
cám ơn Chúa cách chu đáo trong lúc rước 
lễ, và  thường xuyên lãnh nhận bí tích giao 
hòa. 
Cầu nguyện: Đọc Kinh Tin. 
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14/09/10 THỨ BA TUẦN 24 TN 
Suy Tôn Thánh Giá Ga 3,13-17 
 

THẬP GIÁ TRONG CUỘC ĐỜI 
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn 
trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải 
giương cao như vậy, để ai tin vào Người 
thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15) 
Suy niệm: Đau khổ hiện diện trong cuộc 
đời như một định luật tất yếu không ai tránh 
khỏi. Thế nên Đức Phật cho rằng “đời là bể 
khổ.” Theo ngài, nguyên nhân đau khổ là 
do lòng “dục” (muốn) nơi con người. Muốn 
khỏi đau khổ, con người phải diệt dục. Còn 
Đức Giêsu, Ngài nhập thể làm người, chia 
sẻ đau khổ với con người. Ngài tự nguyện 
đón nhận mọi đau khổ như một dấu chứng 
tình yêu, và hóa giải nên ơn cứu độ cho mọi 
người. Ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của 
thập giá theo chiều kích này. Như vậy, mọi 
đau khổ đời ta chỉ có ý nghĩa cứu độ khi ta 
biết kiên trung đón nhận và kết hiệp với 
cuộc khổ nạn của Đức Kitô trên thập giá. 
Mời Bạn: Chúa Giêsu nói: “Ai theo Ta thì 
hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà 
theo Ta” (Lc 9,23). Sống trong một xã hội 
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đề cao vật chất và hưởng thụ như xã hội 
hôm nay, việc khổ chế, từ bỏ, nhất là vác 
thập giá trở nên “lạc điệu,” khiến các Kitô 
hữu ít quan tâm. Trước tình trạng hố cách 
biệt giữa người giàu và người nghèo ngày 
càng lớn, đạo đức xuống cấp, bạo hành gia 
tăng, người Kitô hữu càng được mời gọi 
sống tinh thần hy sinh từ bỏ, canh tân đời 
sống, như phương cách vác thập giá theo 
Chúa trong xã hội hôm nay.  
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ thực hiện một việc 
lành (giúp đỡ một người đang đau khổ bằng 
vật chất hay tinh thần hay một công tác 
chung ở nhà thờ…) cách vô cầu, không 
mong ai biết và đền đáp.   
Cầu nguyện: Chúa ơi, chỉ có Chúa mới 
đem lại cho đau khổ một ý nghĩa cứu độ. 
Xin cho con biết đón nhận thập giá như ân 
ban cứu độ trong cuộc đời. 
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15/09/10 THỨ TƯ TUẦN 24 TN 
Đức Mẹ Sầu Bi Ga 19,25-27 
 

CON CÓ MẸ 
Rồi Người nói với các môn đệ: “Đây là Mẹ 
của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ 
rước bà về nhà mình. (Ga 19,27) 
Suy niệm: Một trong những đau khổ lớn 
nhất của đời người là mồ côi mẹ. Cũng vậy, 
một trong những hạnh phúc lớn nhất của 
đời người là có mẹ. Tuy nhiên, nhiều người 
lại không quan tâm, để ý đến sự hiện diện 
của người mẹ trong cuộc đời mình, thậm 
chí đối xử tệ bạc với chính người đã cưu 
mang, sinh ra và nuôi nấng, dạy dỗ mình. 
Trong đời sống đức tin, chúng ta có một 
người mẹ hằng yêu thương nâng đỡ ta, đó 
là Đức Maria. Thế nhưng, thật bất hạnh nếu 
chúng ta thiếu sự quan tâm, để ý, chưa 
siêng năng chạy đến với Mẹ, nhất là rước 
Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta về 
nhà như người môn đệ Chúa yêu ngày xưa. 
Mời Bạn: Người khác vào nhà bạn có thể 
gây ra những xáo trộn trong gia đình. Còn 
Mẹ Maria, người đã đứng bên thập giá của 
con mình cho đến giây phút cuối cùng, có 
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Mẹ ở trong nhà bạn, chắc chắn gia đình bạn 
sẽ yên vui, đầm ấm hơn, ngay cả trong khó 
khăn thử thách. Tại sao bạn không mau 
mắn mời Mẹ đến và ở lại trong gia đình 
bạn? 
Chia sẻ: Kinh nghiệm ơn an ủi và bình an 
bạn cảm nhận, nhờ chạy đến với Đức Mẹ 
khi gặp sầu khổ và khó khăn  
Sống Lời Chúa: Đọc kinh Kính Mừng của 
chuỗi Mân Côi khi gia đình tụ họp đọc kinh 
sáng hoặc kinh tối. 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên 
Chúa và là Mẹ chúng con. Xin Mẹ luôn ở 
bên cạnh chúng con, ban ơn nâng đỡ hồn 
xác chúng con mỗi ngày. Nhờ đó, chúng 
con sẽ sống đẹp lòng Chúa và vui lòng Mẹ 
từng giây, từng phút của cuộc sống hôm 
nay, và mai ngày được đoàn tụ với Mẹ và 
Chúa Giêsu, Con Mẹ trên thiên quốc. 
Amen. 
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16/09/10 THỨ NĂM TUẦN 24 TN 
Th. Conêliô, giáo hoàng và Síprianô, giám mục, tử đạo 
 Lc 7,36-50 
 

TÌNH YÊU KHÔNG HỎI TẠI SAO 
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được 
tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 
7,37) 
Suy niệm: Nếu chỉ để rửa chân cho sạch 
hay để tỏ lòng hiếu khách thì hà tất phải có 
những hành vi khó hiểu như cô Maria đã 
làm khi rửa chân cho Chúa Giêsu? Tại sao 
cô không rửa chân cho Chúa bằng nước lã 
mà bằng nước mắt? Tại sao cô không giữ 
bộ mặt luôn tươi nở nụ cười trên môi mà để 
cho hai dòng lệ chạy dài trên má? Tại sao 
cô không dùng khăn để lau có hay hơn tóc 
không? Tại sao cô không bảo vệ mái tóc để 
cả con người cô giữ được nét duyên dáng 
của một phụ nữ? Tại sao cô không sức dầu 
thơm trên đầu Chúa mà đổ lên chân? Chúa 
Giêsu đã trả lời thay cho cô Maria: Đó chỉ 
có thể là vì tình yêu. Cô Maria đã yêu Chúa 
hết mình để đền bù cho những tội lỗi cô đã 
phạm trong quá khứ. Những hành vi yêu 
thương đó của cô Maria được Chúa Giêsu 
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đánh giá như bằng chứng của lòng thống 
hối. 
Mời Bạn: Tình yêu mang tên thống hối đó 
thúc đẩy ta có những hành động khác 
thường, có những sáng kiến không thể đặt 
vấn đề tại sao. Thánh Âu-tinh đã nói: “Hãy 
yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm.” Yêu là cho 
đi tất cả mà không tính toán hơn thiệt. Yêu 
là quên mình để chỉ nhớ và làm những gì 
đẹp lòng người mình yêu. 
Sống Lời Chúa: Tự nhắc mình: của lễ đẹp 
lòng Chúa nhất là tấm lòng thống hối ăn 
năn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con 
là những người tội lỗi, chúng con nhận thấy 
mình cần được tha thứ. Xin thúc đẩy tâm 
hồn chúng con, để chúng con mạnh dạn 
đứng lên làm những hành vi của lòng mến 
mà không tính toán, không hỏi tại sao. 
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17/09/10 THỨ SÁU TUẦN 24 TN 
Th. Rôbetô Benlaminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 
 Lc 8,1-3 
 

CHUNG TAY – GÓP SỨC 
“Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp 
đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.” (Lc 8,3) 
Suy niệm: Một triết lý sống mà có lẽ ở đời 
ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là con 
người sống không thể không cần đến người 
khác. Thật vậy, con người sống là sống 
“cùng” và sống “với” người khác; “không 
ai là một hòn đảo.” Nói như Trịnh Công 
Sơn, đến như “sỏi đá cũng cần có nhau” 
huống nữa là con người. Trong những tháng 
ngày rong ruổi rao giảng Tin Mừng cứu độ, 
Chúa Giêsu đã luôn mời gọi và luôn cần 
đến sự cộng tác của nhiều người: từ các em 
nhỏ (chú bé với năm chiếc bánh và hai con 
cá…) đến những môn đệ xuất thân là những 
ngư phủ mộc mạc… Ngay cả các phụ nữ 
vốn chẳng có chỗ đứng trong xã hội Do 
Thái cũng được mời gọi tham gia: Ngài đã 
đón nhận những phụ nữ thiện chí đem của 
cải mình có để giúp Ngài và các môn đệ. 
Mời Bạn: Công cuộc rao giảng Nước Thiên 
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Chúa luôn cần đến sự chung tay và góp sức. 
Mọi tín hữu, trong đó có bạn và tôi, vẫn 
đang được kêu mời chung tay, góp sức cho 
việc mở mang Nước Thiên Chúa. Chúa 
Giêsu và Hội Thánh của Ngài cần đến con 
tim và khối óc của mỗi người chúng ta.  
Chia sẻ: Bạn đang tham gia tích cực hay 
còn đứng ngoài cuộc trong việc xây dựng 
Hội Thánh tại địa phương bạn? 
Sống Lời Chúa: Dành thời gian thăm 
viếng bà con lối xóm và sẵn sàng giúp đỡ 
khi họ cần với tình mến chân thành. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
truyền cho chúng con: “Các con hãy đi rao 
giảng Tin Mừng khắp thế gian”. Xin cho 
chúng con luôn biết ý thức chung tay và 
góp sức cùng Hội Thánh để thi hành sứ 
mạng Chúa đã trao bằng những việc làm cụ 
thể nhất. Amen. 
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18/09/10 THỨ BẢY TUẦN 24 TN 
 Lc 8,4-15 
 

CHO HẠT GIỐNG NẢY MẦM 
“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe 
Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, 
rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa 
kết quả.” (Lc 8,15) 
Suy niệm: Trong một xã hội vị thế đồng 
tiền đang được thượng tôn, nhiều người đã 
“hy sinh đời bố, củng cố đời con,” hay dám 
giết người để chiếm đoạt tài sản, thì việc 
giáo sư Ngô Bảo Châu từ chối nhận món 
quà là ngôi biệt thự ở Tuần Châu và việc 
chị Đỗ Thị Thanh Nga, Thái Bình từ chối 
món tiền trợ giúp cho con chị đang nguy tử 
và đề nghị giúp cho những trẻ em đang cần 
đến, là những sự kiện và những con người 
đáng ca ngợi. Tuy những món quà ấy thật 
lớn đối với họ trong hoàn cảnh hiện tại, 
nhưng lòng tự trọng và tình yêu tha nhân 
lớn hơn. Giáo hội nhận ra những điều thiện 
hảo ấy trong lòng con người là “hạt giống 
Lời Chúa.” Lời Chúa đã được gieo vào 
mảnh đất tốt là tấm lòng cao thượng và 
quảng đại của họ. Quả thật, những “hạt 
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giống” ấy đang trổ hạt gấp trăm không chỉ 
nơi họ, mà còn nơi những người hôm nay 
nhạy bén nhận ra những giá trị đáng trân 
trọng trong cách sống và tấm lòng cao quý 
của họ. Những “hạt giống Lời Chúa” được 
gieo vào Ki-tô hữu khi nghe Lời Chúa đang 
chờ mong nẩy mầm và trổ hạt như thế. 
Mời Bạn: Sau khi đọc và nghe Lời Chúa, 
bạn có đang làm cho Lời Chúa được đâm rễ 
sâu và sinh hoa trái trong lòng bạn đấy 
không? 
Chia sẻ: Thế nào là mảnh đất tốt cho Lời 
Chúa gieo vào? 
Sống Lời Chúa: Đọc một đoạn Tin Mừng 
và thinh lặng suy ngắm. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm 
nếm sự ngọt ngào của Lời Chúa và hằng 
ngày trải rộng lòng hơn cho Lời Chúa. 
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19/09/10 CHÚA NHẬT 25 TN – C  
 Lc 16,1-13 
 

ĐIỀU NHỎ BÉ 
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng 
trung tín trong việc lớn. Ai bất lương 
trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương 
trong việc lớn.” (Lc 16,10) 
Suy niệm: Một sợi tơ mỏng manh nhỏ bé 
dường như chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng 
bạn nên nhớ rằng tấm lụa mượt mà kia 
được dệt bằng những sợi tơ như thế. Cuộc 
đời chúng ta được kết dệt bằng biết bao 
việc nho nhỏ được trải đều trong khắp cả 
đời sống thường ngày. Từng giây, từng phút 
trong đời, những cử chỉ yêu thương, một lời 
nói dịu dàng, một hy sinh kín đáo, một cái 
nhìn cảm thông, một ý tưởng ngay lành, tất 
cả những điều đó, từng chút chút một, sẽ 
dệt nên cuộc sống tươi đẹp, hào hùng thấm 
đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Chính Chúa 
Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Ai trung tín 
trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong 
việc lớn, ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì 
cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16,10). 
Mời Bạn: Hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu tại 
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Nadarét, Chúa đã trung tín với bổn phận 
hằng ngày để chu toàn thánh ý Chúa Cha. 
Chúa cũng mời bạn hôm nay và trong cả 
cuộc đời hãy làm những việc bổn phận dù 
là rất đỗi tầm thương, nhưng hãy làm với 
lòng yêu mến Chúa. 
Chia sẻ: Bạn có cảm nhận được niềm hạnh 
phúc cao thượng khi bạn có một việc giúp 
ích nho nhỏ để đem lại niềm vui và hạnh 
phúc cho tha nhân? 
Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa mời 
gọi hôm nay tôi sẽ cố gắng chu toàn bổn 
phận hằng ngày, bổn phận đối với Chúa và 
đối với những người thân yêu của tôi. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu đáng mến, 
xin cho con biết trung thành với Chúa khi 
làm những việc tầm thường nhỏ bé trong 
đời sống hằng ngày để chứng tỏ lòng con 
yêu mến Chúa. 
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20/09/10 THỨ HAI TUẦN 25 TN 
Th. Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo 
 Lc 8,16-18 
 

ÁNH SÁNG CHO CẢ NHÀ 
“Đèn được đặt trên đế, để những ai vào 
thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16) 
Suy niệm: Người ta làm ra cái đèn là để soi 
sáng. Muốn cho ánh sáng lan rộng, và soi 
sáng thì cần đặt cây đèn trên đế, chứ chẳng 
ai lấy thùng úp lại, hay đặt dưới gầm 
giường. Chúa Kitô mời gọi các môn đệ 
Ngài sống như cây đèn đặt giữa đêm tối 
trần gian. “Cây đèn” kitô hữu chỉ có thể 
hoàn thành sứ mạng của mình là “đặt trên 
đế” để “soi sáng cho cả nhà” khi chính các 
kitô hữu chiếu toả tinh thần của Đức Kitô 
qua những công việc tốt đẹp mình làm để 
tôn vinh Thiên Chúa (x. Mt 5,15-16). 
Mời Bạn: Ngọn đèn đức tin của bạn có bị 
“nhốt” trong những thứ “hũ” kín nào hay 
che khuất dưới những gầm giường tăm tối 
nào không? Ánh sáng Chúa Kitô có thể bị 
cản trở bởi gương mù gương xấu, bị dập tắt 
bởi lòng ghen ghét oán thù, tính tự ái kiêu 
căng, nỗi đam mê dục vọng, thói ích kỷ 
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tham lam. Tất cả những thứ vật cản đó ngăn 
chận ơn lành Chúa đổ vào lòng bạn và cũng 
ngăn chận ánh sáng Chúa soi sáng cho 
“mọi người trong nhà bạn” đấy.  
Chia sẻ: Với sứ mạng là “ánh sáng soi cho 
cả nhà,” bạn sẽ làm gì theo tinh thần Tin 
Mừng để cất đi một gương xấu, sửa chữa 
một tính hư của người trong cộng đoàn/gia 
đình bạn? 
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống mỗi 
ngày để loại bỏ những gì cản trở ánh sáng 
Tin Mừng chiếu toả. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, từ ngày lãnh nhận 
bí tích Thánh Tẩy, con đã trở thành con cái 
của Chúa, con cái của sự sáng. Xin giúp 
con can đảm tháo dỡ mọi vật cản che khuất 
ánh sáng Tin Mừng và nhiệt thành làm việc 
thiện để chiếu tỏa ánh sáng rạng ngời của 
Chúa cho mọi người chung quanh. Amen. 
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21/09/10 THỨ BA TUẦN 25 TN 
Th. Mátthêu, tông đồ, thánh sử Mt 9,9-13 
 

BẢO ĐẢM CHO NƯỚC TRỜI 
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy 
một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là 
Mát-thêu. Người phán bảo ông: “Hãy 
theo Ta.” Ông ấy đứng dậy đi theo Người. 
(Mt 9,9)  
Suy niệm: Mát-thêu kể lại ơn gọi của chính 
mình thật giản dị. Ông đang ngồi nơi bàn 
thu thuế thì Chúa Giê-su đi ngang qua và 
gọi ông. Thật đơn giản, ông từ bỏ tất cả để 
đi theo Ngài. Nghề thu thuế của Mát-thêu 
tuy bị người Do Thái coi khinh vì cộng tác 
với nhà cầm quyền Rô-ma để bóc lột đồng 
bào, nhưng là một nghề hái ra tiền và có 
một tương lai bảo đảm; không ít người tìm 
cách chạy chọt để được một chân thu thuế 
như vậy. Thế nhưng Mát-thêu đã từ bỏ tất 
cả những gì xem ra đang bảo đảm cho cuộc 
sống của ông để dấn thân vào cuộc phiêu 
lưu đi theo Chúa Giê-su, một Người 
“không có nơi tựa đầu”; đơn giản là vì ông 
đặt tương lai mình dưới sự bảo đảm của 
chân lý và niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng 
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Mêsia. 
Mời Bạn: Chúng ta vẫn thấy đầy dẫy những 
nhãn hiệu, những quảng cáo bảo hành, bảo 
hiểm có thời hạn và vô thời hạn, thậm chí có 
cả bảo hiểm sinh mạng, nhưng thực ra 
những bảo hành bảo hiểm đó chẳng là gì so 
với bảo hiểm mà Mát-thêu đã chọn. Để có 
được bảo hiểm Nước Trời, bạn đã đầu tư 
thế nào? Mỗi ngày, bạn dành vào đó bao 
nhiêu thời gian và sức lực? 
Sống Lời Chúa: Nhắc lại Lời Chúa để giúp 
mình quyết tâm chọn Ngài: “Thầy là 
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai 
đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 
14,6). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những phân 
vân của cuộc sống, xin giúp con biết chọn 
Ngài để con vững bước đi theo và cậy dựa 
hoàn toàn vào Ngài trên đường đời. Amen. 
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22/09/10 THỨ TƯ TUẦN 25 TN 
Tết Trung Thu Mc 10,13-16 
 
ĐƯA TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA KITÔ 

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn 
cấm chúng vì Nước Thiên Chúa thuộc về 
những ai giống như chúng.” (Mc 13,14) 
Suy niệm: Các môn đệ tỏ vẻ không hài 
lòng khi người ta dẫn trẻ em đến với Chúa 
Giêsu để xin Người đặt tay chúc lành cho 
chúng. Nhưng Chúa Giêsu thì ngược lại, 
Ngài nhìn thấy tâm hồn các trẻ thơ trinh 
trong, tinh tuyền, đơn sơ, phó thác. Chính 
Ngài cho biết Chúa Cha đã giấu không cho 
những bậc khôn ngoan thông thái biết 
những mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại 
mặc khải cho những người bé mọn (Mt 
11,25). Những tâm hồn thơ bé luôn ngạc 
nhiên trước những vẻ đẹp của vũ trụ, những 
điều kỳ diệu Chúa đã làm trên cuộc đời 
từng con người và sẵn sàng đón nhận những 
mặc khải Nước Thiên Chúa. 
Mời Bạn: Ngày Trung Thu chúng ta nghĩ 
đến những trẻ em không có diễm phúc được 
vui đùa trong gia đình hạnh phúc bên cha 
mẹ, anh chị em vì cuộc sống cùng cực, bị 
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bạo hành, gia đình ly tán hoặc mồ côi lang 
thang đầu đường xó chợ. Bạn được mời gọi 
mở cửa dẫn trẻ em đến với Chúa Kitô bằng 
cách chia sẻ niềm vui với các em, giúp các 
em tìm lại được nét vui tươi, hồn nhiên, tin 
tưởng và tín thác vào Chúa.  
Sống Lời Chúa: Tiết kiệm những chi thu 
lãng phí, không cần thiết để chia sẻ với các 
trẻ em đang cần đến tình thương, đang thiếu 
vắng niềm vui. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, còn biết bao trẻ 
em không có được những giây phút vui 
Trung Thu bên người thân. Xin Chúa cho 
có nhiều bàn tay nhân ái sẵn sàng giang 
rộng, để đón tiếp các em gia nhập vào mái 
ấm tình thương của mình. Xin cho con luôn 
sống hết tình và hết mình cho những người 
kém may mắn, đừng bao giờ hối tiếc vì đã 
không có gì cho chia sẻ cho anh chị em 
đồng loại của mình. 
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23/09/10 THỨ NĂM TUẦN 25 TN 
Th. Piô Pietrenxina, linh mục Lc 9,7-9 
 

TÂM TÌNH GẶP CHÚA 
Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã 
chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta 
nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi 
vua tìm cách gặp Chúa Giêsu. (Lc 9,8-9)  
Suy niệm: Một nhà giáo dục đã nhận xét 
xác đáng rằng, để hội nhập với thế giới 
không chỉ cần những mặt hàng tốt, mà còn 
cần những người Việt Nam mới: trung thực, 
liêm chính. Trung thực là vốn liếng quý hơn 
hết, bền vững hơn hết ngay cả trong lãnh 
vực “thương trường là chiến trường.” 
Huống hồ trong mối quan hệ với Thiên 
Chúa! Có hai con người biểu tượng cho hai 
hạng người đến với Chúa Giêsu: Hêrôđê và 
Na-tha-na-en. Hêrôđê hoảng hốt khi nghe 
tin về Chúa Giêsu và muốn đi gặp Chúa, 
không phải để được nghe giảng mà hồi tâm 
trở về với Chúa, nhưng để tìm hiểu và lập 
kế hoạch hại Chúa. Tâm hồn ông lún sâu 
trong bất an. Trái lại, Na-tha-na-en rất chân 
thành khi đến với Chúa. Kết quả là ông đã 
gặp được Chúa, một cuộc gặp gỡ chân tình, 
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thâm sâu, thúc đẩy Na-tha-na-en tuyên 
xưng: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa” và 
đưa dẫn ông vào sứ mạng truyền giáo. 
Mời Bạn: Phải chăng vì bạn thiếu sự chân 
tình khi đến với Chúa nên lòng bạn cảm 
thấy khô khan mỗi khi gặp Ngài? 
Chia sẻ: Thế nào là gặp Chúa đích thực? 
Sống Lời Chúa: Quỳ gối trước Mình 
Thánh Chúa và cung kính thưa chuyện với 
Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 
xin thương thanh tẩy lòng trí con khỏi mọi 
bợn nhơ và soi sáng cho con thấy những 
điều Chúa muốn nơi con, để đời con thuộc 
về Chúa như Chúa đã trao Thân Mình cho 
con. Lạy Chúa, này đây cuộc đời con dành 
cho Chúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

24/09/10 THỨ SÁU TUẦN 25 TN 
 Lc 9,18-22 
 
ĐỐI VỚI BẠN, ĐỨC GIÊSU LÀ AI? 

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 
9,20) 
Suy niệm: Nếu có người nói yêu bạn chỉ vì 
bạn giông giống một ai đó, và bạn chỉ được 
yêu như một người thay thế cho người kia 
thì không biết bạn thất vọng đến chừng nào, 
và hẳn bạn đâu muốn được yêu trong vai 
“người đóng thế”. Từ kinh nghiệm đó 
chúng ta có thể hiểu được tâm tình của 
Chúa Giêsu đâu có muốn các tông đồ chỉ 
biết “người ta bảo Đức Giêsu là ai” rồi thôi! 
Quả thật các tông đồ có thể nêu rất nhiều 
“thông tin” về Thầy là Êlia, là Gioan Tẩy 
Giả, hay là một tiên tri nào đó. Dù người ta 
xếp Chúa vào hạng những người đáng kính 
trọng… thì cũng mới gần đúng thôi, nghĩa 
là chưa đúng một tí nào! Chúa Giêsu gọi 
Phêrô là người có phúc (x. Mt 16,17) chẳng 
những bởi ông được Chúa Cha mạc khải để 
nói rất chính xác, mà còn vì ông nói lên lời 
tuyên xưng của chính mình và với tất cả xác 
tín: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. 
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Mời Bạn: Bạn là một trong số hơn một tỷ 
rưỡi người được mệnh danh là Kitô hữu, 
bạn có thể trả lời câu hỏi: “Đối với bạn, 
Đức Giêsu là ai ?” một cách chính xác và 
xác tín như thánh Phêrô chưa? Bạn nhớ, 
Chúa không thích bạn trả lời trong vai 
“người đóng thế” mà thích chính bạn trả lời 
bằng lời tuyên xưng cũng của chính bạn. 
Chia sẻ: Sống đời Kitô hữu cách gương 
mẫu là làm chứng cách mạnh mẽ nhất về 
niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. 
Sống Lời Chúa: Năng đọc và suy gẫm Lời 
Chúa và học hỏi Lời Chúa để biết và yêu 
mến Đức Giêsu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết 
theo Chúa, sống cho Chúa và đặt Chúa trên 
mọi sự của đời con để con đạt tới hạnh 
phúc đích thực. Amen. 
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25/09/10 THỨ BẢY TUẦN 25 TN 
 Lc 9,43b-45 
 

SAO KHÔNG HỎI CHÚA? 
Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các 
ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy.  
(Lc 9,45) 
Suy niệm: Chúa Giê-su vừa cho các môn đệ 
biết Ngài sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết. 
Tất nhiên các ông hiểu Chúa nói những gì. 
Nhưng các ông không hiểu tại sao Thầy lại 
phải chết như thế, tại sao với biết bao quyền 
năng trổi vượt, Thầy không trở thành một vị 
vua bách thắng, bá chủ thiên hạ. Là học trò, 
không hiểu bài cũng là chuyện bình thường. 
Điều bất thường là các ông đã sợ và không 
dám hỏi Chúa. Phải chăng mối quan hệ thầy 
trò, ít là từ phía các ông, vẫn chưa đạt tới 
mức thân tình để các ông có thể chia sẻ tâm 
sự cách cởi mở với Thầy mình ? Điều đáng 
sợ hơn : các ông đã không đồng quan điểm 
với Thầy mình. Trong khi Thầy dạy sống 
khiêm nhường phục vụ, các ông bận tâm 
tranh cãi xem ai làm lớn hơn. Trong khi 
Thầy theo đuổi con đường cứu thế bằng thập 
giá, các ông lại tìm kiếm vinh quang và 
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quyền lực. Chưa từ bỏ mọi sự để theo Thầy, 
các ông sẽ vẫn còn sợ Thầy. 
Mời Bạn: Bạn có dám hỏi Chúa mỗi khi bạn 
gặp những vấn nạn, cuộc đời bạn gặp phải bế 
tắc ? Hay bạn không dám hỏi vì thấy trước 
Chúa sẽ đặt ra cho bạn những đòi hỏi mới ? 
Bạn cứ đến bộc lộ với Thầy Giê-su tất cả nỗi 
niềm của bạn đi. Thầy sẽ dắt bạn theo con 
đường thập giá như Ngài đã đi, nhưng bạn 
nhớ con đường đó sẽ dẫn bạn tới vinh quang 
phục sinh đấy. 
Chia sẻ: Đã có lần bạn tìm kiếm và chọn 
theo ý Chúa. Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm 
đó. 
Sống Lời Chúa: Ôn lại một biến cố trong 
đời bạn để nghiệm ra ý Chúa qua biến cố 
đó. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con, 
đường đi của Chúa; xin dạy bảo con, nước 
bước của Ngài. 
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26/09/10 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – C  
 Lc 16,19-31 
 

CỦA ĐỂ DÀNH 
“Bây giờ Ladarô được an ủi nơi đây, còn 
con thì phải chịu khốn khổ.” (Lc 16,25) 
Suy niệm: Ngày 4/8 vừa qua, 40 tỷ phú đã 
cam kết hiến tặng hơn nửa số tài sản của 
mình cho sự nghiệp từ thiện trong chương 
trình do Bill Gates và Warren Buffett phát 
động. Đáng quí thay những tấm lòng vàng 
biết chia sẻ, biết cho đi. Trong khi đó vị đại 
gia trong dụ ngôn giàu tiền của mà nghèo 
yêu thương, ông hoàn toàn vô tâm trước nỗi 
đau của người nghèo ngay trước cửa nhà 
mình. Số phận hai người đảo ngược nơi 
cuộc sống mai hậu cho thấy người ta biết 
mình phải làm gì với số của cải được ban 
cho mình. Khôn ngoan là biết dùng tiền của 
thế nào để chúng không trở nên án phạt cho 
mình nhưng trở thành của để dành cho 
mình cho cuộc sống mai sau trên Nước 
Chúa. 
Mời Bạn: Trong thế giới ngày nay người ta 
đề cao lợi nhuận và đánh giá con người theo 
mức thu nhập. Người nghèo bị khinh khi và 
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bỏ lại đằng sau với rất ít cơ may thăng tiến. 
Người ta dễ cho phép mình hưởng thụ tối đa 
trên sự khốn cùng của người khác. Lương 
tâm kitô hữu chúng ta nghĩ gì về tình trạng 
này? 
Chia sẻ: Trong xóm chúng tôi có ai là 
Ladarô khốn khổ không? Chúng tôi sẽ làm 
gì để bày tỏ tình liên đới với họ? 
Sống Lời Chúa: Tôi nhìn thấy Chúa Kitô ở 
nơi người nghèo khổ để luôn kính trọng, 
quí mến và sẵn sàng làm những gì có thể để 
giúp họ vượt khó. 
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, con được  no nê 
mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người 
đói lả. Con uống nước mà họng vẫn khô 
ran, vì bên con còn có người đang khát… 
Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi vì bên 
con vẫn có người trần trụi. Con nằm trong 
nệm êm mà vẫn thao thức vì bên con còn có 
bao người thiếu thốn.”  

(Myrtle Householder) 
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27/09/10 THỨ HAI TUẦN 26 TN 
Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục Lc 9,46-50 
 

TIÊU CHUẨN LÀM LỚN 
“Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất 
cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” 
(Lc 9,48) 
Suy niệm: Thông thường tổ chức nào cũng 
có người đứng đầu. Và tiêu chuẩn để làm 
lãnh đạo cũng đa dạng: tuổi tác, khả năng, 
được nhiều người tín nhiệm… Kèm theo vị 
trí lãnh đạo là quyền lợi, danh vọng và địa 
vị ăn trên ngồi trốc sai khiến người khác. 
Giữa các môn đệ Chúa Giêsu cũng có 
chuyện xầm xì với nhau ai là “người lớn 
nhất”. Sở dĩ có chuyện nhỏ to này vì các 
ông vẫn dựa theo tiêu chuẩn của người đời. 
Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn ngược lại: 
Người làm lớn phải là “người nhỏ nhất 
trong tất cả anh em”, người chỉ huy phải 
phục vụ như người tôi tớ! Chúa không chỉ 
nói suông, Ngài còn minh hoạ bằng việc 
rửa chân cho các môn đệ, và hiện thực hoá 
lời dạy đó bằng hành động hiến thân chịu 
chết để ban ơn cứu độ. 
Mời Bạn: Người đời thường dùng ‘phép so 
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sánh hơn’ làm tiêu chuẩn, nên đã đi đến chỗ 
loại trừ nhau để tranh giành vị trí làm đầu; 
nhưng với tiêu chuẩn của Chúa Giêsu, dùng 
‘phép so sánh kém’, thì mọi người đều 
được mời gọi hạ mình thấp hơn anh em để 
trở nên người phục vụ. Liệu chúng ta có 
dám theo tiêu chuẩn của Chúa để trở thành 
“người nhỏ nhất trong tất cả anh em” 
không? 
Chia sẻ: Những công việc nào chúng ta 
thường tránh né vì cho rằng chúng không 
‘xứng tầm’ với mình? 
Sống Lời Chúa: Không e dè tính toán theo 
kiểu thế gian, nhưng hết mình phục vụ, bắt 
đầu từ những việc nhỏ nhất trong gia đình 
mình, nhóm mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu đáng mến, 
Chúa là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân 
cho các môn đệ, xin cho chúng con biết bắt 
chước Chúa, luôn nhiệt thành dấn thân 
phục vụ tha nhân. 
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28/09/10 THỨ BA TUẦN 26 TN  
Th. Lôrenxô Ruy và các bạn tử đạo Lc 9,51-56 
 
ĐI SANG CON ĐƯỜNG HIỀN LÀNH 

“Người nhất quyết đi lên Giêrusalem… 
Rồi Thầy trò đi sang làng khác.” (Lc. 
9,51.56) 
Suy niệm: Giống như một vị tướng tài biết 
tránh những cuộc đụng độ lẻ tẻ để tập trung 
lực lượng vào trận đánh quyết định ngõ hầu 
mang lại chiến thắng tối hậu, Chúa Giêsu 
“nhất quyết đi lên Giêrusalem” nhưng 
không rầm rộ khoa trương thanh thế mà âm 
thầm băng qua một làng Samaria mà đi. Hai 
môn đệ Giacôbê và Gioan lại hầu như không 
hề biết “tầm nhìn chiến lược” của Thầy 
mình. Ba năm theo Thầy nhưng các ông vẫn 
chưa thông bài học cơ bản “hiền lành và 
khiêm nhường”, vì thế mà khi dân làng miền 
Samaria này không đón tiếp Thầy Giêsu thì 
họ liền bốc đồng nổi nóng xin Thầy cho 
quyền “khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt 
chúng.” Thầy Giêsu “quở mắng” các học trò 
rồi lại tiếp tục lánh sang làng khác mà đi. 
Hành động đó là một câu trả lời đầy xác tín: 
điểm đến của Ngài là Giêrusalem và mục 
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đích Ngài nhắm tới chính là hiến thân chịu 
chết để đem lại ơn cứu độ. 
Mời Bạn: Hẳn chúng ta cũng thích suy nghĩ 
và phản ứng một cách dễ dãi như Giacôbê và 
Gioan: Đạo của ta là nhất; ai không theo 
“phe Chúa” thì lập tức bị phạt nhãn tiền – 
lửa từ trời thiêu hủy. Mời bạn ôn lại bài học 
cơ bản “hiền lành và khiêm nhường” của 
Chúa, chiêm ngắm Đấng Mêsia hiền lành 
cỡi lừa vào thành thánh, khắc hoạ trong lòng 
dung mạo Đức Kitô chịu đóng đinh để áp 
dụng “tầm nhìn chiến lược” của Chúa Kitô 
vào công tác truyền giáo của mình. 
Sống Lời Chúa: Kiềm chế cơn giận để đi 
sang con đường hiền lành, tiếp tục sứ mạng 
lên Giêrusalem với Thầy Giêsu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con 
lánh xa những gì ngăn cản con tiến về 
Giêrusalem thiên quốc. Amen. 
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29/09/10 THỨ TƯ TUẦN 26 TN 
Tổng lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien và Raphaen 
 Ga 1,47-51 
 

“NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH” 
“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ 
thấy trời rộng mở, và các thiên thần của 
Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con 
Người.” (Ga 1,51) 
Suy niệm: Cha Antôn Nguyễn Trường 
Thăng, Đà Nẵng, có sưu tầm được một khối 
đá kiểng trông giống hệt bức ký hoạ chân 
dung nhạc sĩ Văn Cao. Nếu không biết đây 
là khối đá tự nhiên ắt người ta có thể lầm 
tưởng là hình tượng Văn Cao được tạc theo 
bức ký hoạ đó. Những khối đá tưởng là vô 
nghĩa nhưng khi được nghệ nhân với cái 
nhìn thấu được “hồn của đá” chỉ ra, người 
ta mới thấy được ý nghĩa lạ lùng. Ông 
Nathanaen, nhờ cái nhìn thấu thị của Chúa, 
mới thoát ra khỏi cái nhìn chật hẹp của 
thành kiến và nhận ra Đức Giêsu xuất thân 
từ Nadarét, một nơi chẳng có gì hay, lại 
chính là “Con Thiên Chúa, Vua của 
Ítraen.” Chúa lại hứa cho ông thấy những 
điều còn kỳ diệu hơn. Thấy Đức Giêsu và 
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tin Ngài là Con Thiên Chúa, Nathanaen đã 
như được xem thấy chính Đấng Vô Hình. 
Mời Bạn: Các tổng lãnh thiên thần là sứ 
giả làm chứng cho Thiên Chúa Vô Hình 
đang hiện diện ở giữa thế gian này. Danh 
xưng đồng thời cũng nói lên sứ mạng của 
các ngài, nhắc nhở cho chúng ta cung cách 
xứng hợp của thụ tạo chúng ta khi đứng 
trước Đấng Vô Hình: - Micaen, “Ai bằng 
Thiên Chúa,” mời bạn tôn thờ Chúa là 
Đấng Tối Cao, Tuyệt Đối; - Gáprien, “Uy 
lực của Thiên Chúa,” mời gọi bạn cậy dựa 
vào sức thiêng của Ngài; - Raphaen, “Thiên 
Chúa cứu giúp,” mời bạn chia sẻ tình yêu 
Chúa bằng việc dấn thân phục vụ. 
Sống Lời Chúa: Nhắc nhở mình ý thức 
mình sống trước sự hiện diện của Chúa và 
sự đồng hành của các thiên thần. 
Cầu nguyện: Lạy các tổng lãnh thiên thần, 
xin giúp con biết làm lành lánh dữ. 
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30/09/10 THỨ NĂM TUẦN 26 TN 
Th. Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 
 Lc 10,1-12 
 

“THỢ GẶT” CỦA CHÚA 
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy 
các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt 
lúa của Người.” (Lc 10,2) 
Suy niệm: Theo thống kê thì trên thế giới 
hiện nay có khoảng 7 tỷ người, và có 
khoảng 1,5 tỷ người Công giáo. Tại Việt 
Nam có gần 88 triệu người nhưng chỉ có 
khoảng hơn 6 triệu tín hữu. Một con số quá 
chênh lệch mà chính Chúa Giêsu đã nhìn 
thấy cách đây hơn 2000 năm. “Cánh đồng 
lúa” của Chúa thì bao la trong khi “thợ gặt” 
lại quá ít. Chúa đã sai các môn đệ ra đi, làm 
“thợ gặt” cho Chúa. Những “thợ gặt” này 
trong khi được sai đi như vậy, phải có bổn 
phận làm phát sinh nhiều “thợ gặt” khác: 
“Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt 
lúa của Người”. Giáo Hội đang rất cần 
những thợ gặt nhiệt thành với sứ mạng rao 
truyền tình yêu thương của Chúa cho thế 
giới hôm nay. 
Mời Bạn: Truyền giáo không chỉ là làm thế 
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nào để rửa tội cho thật nhiều người. “Thợ 
gặt” muốn có “lúa” để “gặt” thì trước tiên 
phải biết gieo giống. Vì thế, bổn phận đầu 
tiên của “thợ gặt” là làm “những công việc 
tốt đẹp” như “ánh sáng chiếu giãi ra trước 
mặt thiên hạ” nhờ đó “họ tôn vinh Thiên 
Chúa Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời” 
(x. Mt 5,16). Phải có những hạt giống Tin 
Mừng đó mới mong trổ sinh một vụ mùa 
bội thu những người tín hữu Chúa Kitô. 
Sống Lời Chúa: Sống trong sự thật, yêu 
thương cả kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù ghét 
mình, đó là những hạt giống Tin Mừng mà 
“thợ gặt” Chúa Kitô phải gieo vào trong 
cuộc sống hằng ngày. 
Cầu nguyện: Xin Chúa cho con hiểu thấu 
được lòng Chúa luôn thiết tha kêu mời con 
trở nên cánh tay nối dài của Chúa trong sứ 
mạng truyền giáo mà Chúa đã khởi sự, để 
nhờ đó, con luôn sống xứng đáng với ơn gọi 
của mình. 


	  

