
 
     

 
                  

               “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!  

            Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” (Mt 15, 28a) 
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16/08/20                    CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A 
                                                Mt 15,21-28 
 

MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ 

Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ 

được như vậy.” (Mc 15,28) 

 

Suy niệm: Người đàn bà nào có lòng tin “đáng nể” như thế, một lòng tin 

đến mức “muốn sao được vậy”? Bạn sẽ còn “nể mặt” bà ấy hơn khi biết bà 

không phải là người Do Thái mà là người Ca-na-an; bà cũng không sống 

trên lãnh thổ nước Do Thái, mà thuộc miền Ty-rô và Si-đon, vùng đất của 

dân ngoại. Bà ấy dám xin Chúa chữa lành cho con gái bà dù Chúa thử 

thách bà thật nặng nề: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho 

lũ chó con.” Bà chứng tỏ lòng tin mạnh mẽ bằng câu trả lời kiên trì, khiêm 

tốn và hóm hỉnh nữa: “Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên 

bàn chủ rơi xuống.” Thế là lòng tin đã biến điều không thể thành có thể. 

Lòng tin mạnh mẽ đã được đền bù: Chúa không chỉ cho bà những mảnh 

vụn mà còn tặng bà cả một tấm bánh thật to: “Bà muốn sao thì sẽ được 

vậy.” Và con gái bà được khỏi từ lúc đó. 

 

Mời Bạn suy nghĩ về lòng tin của người đàn bà xứ Canaan: Lòng tin đó 

mạnh ở chỗ nào? 

– Lòng tin không biên giới, ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho dân Ít-ra-

en mà cho bất cứ ai tin vào Đức Giê-su. 

– Lòng tin biểu hiện tâm tình thờ phượng đối với Đức Giê-su: bà bái lạy và 

cầu xin “Lạy Ngài xin cứu giúp tôi.” 

– Lòng tin bất khuất xuất phát từ tình thương: “Đứa con gái tôi bị quỉ ám 

khổ sở lắm.” 

 

Chia sẻ: Đối chiếu niềm tin của bà này với lòng tin của bạn, bạn cần thăng 

tiến ở điểm nào? 

 
Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha và dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết 

nhất của bạn ngày hôm nay 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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17/08/20                        THỨ HAI TUẦN 20 TN 
                                             Mt 19,16-22 

 

CHÚA ĐÒI HỎI MỘT TẤM LÒNG 

Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán tài sản 

của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên 

trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,22) 

 

Suy niệm: Có vẻ như Chúa Giê-su đòi hỏi người thanh niên giàu có 

này quá đáng chăng? Khi chàng thanh niên hỏi Chúa: “Tôi phải làm 

gì?” anh ta chỉ nghĩ đến khía cạnh công việc phải làm để giữ trọn 

những qui tắc luật lệ theo kiểu người biệt phái. Chúa Giê-su đáp lại 

bằng chính lời lẽ của anh: Chúa liệt kê những giới luật phải giữ, và – 

bạn có để ý không – Ngài nêu ra 5 trong 10 điều răn, mà lại là những 

điều dạy về bổn phận đối với người khác, về mối tương quan đối với 

đồng loại, và đồng thời phải “yêu đồng loại như chính mình.” Anh ta 

đã làm đầy đủ các công việc phải làm đối với tha nhân, song mới chỉ là 

làm cho đúng luật thôi; anh vẫn còn thiếu một điều, đó là tấm lòng yêu 

mến tha nhân “như chính mình.” Để lấp đầy lỗ hổng đó, Chúa Giê-su 

đề nghị một cách: bán hết tài sản của anh để cho người nghèo, nghĩa là 

dùng tất cả những mình có làm phương tiện để chia sẻ, phục vụ người 

khác. 

Mời Bạn: Cho Chúa tất cả để thuộc trọn về Chúa tất cả, điều đó người 

thanh niên ấy không dám làm, còn bạn, bạn có dám làm theo lời Ngài 

đề nghị không? 

Chia sẻ: Điều gì ngăn cản chàng thanh niên không thể đáp lại yêu cầu 

của Chúa? Đó có phải là điều ngăn cản bạn không? 

Sống Lời Chúa: Nhớ tới một gia đình khó khăn nhất trong khu xóm 

của bạn và tìm cách tốt đẹp nhất để phục vụ họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, dám vì Chúa 

mà cho đi tất cả, để con được chính Chúa là tất cả gia nghiệp và hạnh 

phúc đời con. 
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18/08/20                        THỨ BA TUẦN 20 TN 
                                             Mt 19,23-30 

 

…KHÓ HƠN LẠC ĐÀ… 

Chúa Giê-su nói: “Thầy nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ 

kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19,24) 

 

Suy niệm: Nền kinh tế hiện đại có môt qui luật rất kỳ lạ. Đồng tiền 

không được phép nằm yên trong két sắt. Chúng phải được chi ra thì mới 

thu lợi được nhiều hơn. Nếu người ta không đầu tư vào công trình sản 

xuất kinh doanh này nọ, thì cũng phải gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, mua 

cổ phiếu,v.v… Nếu người ta ít mua sắm thì phải “kích cầu” để tăng sức 

mua, hòng quay vòng vốn cho nhanh và như thế nền kinh tế mới tăng 

trưởng. Trong chương trình cứu độ – các nhà thần học gọi là “nền kinh 

tế cứu độ” (economy of salvation) – cũng có qui luật tương tự: phải biết 

“bán hết tài sản” để „đầu tư‟ “cho người nghèo” thì mới trở thành 

người giàu có trong Nước của Thiên Chúa. Tiếc thay, người ta dễ bị 

cám dỗ dừng lại ở sự giàu có trong nền kinh tế trần thế này mà không 

dám đầu tư để nên giàu có trong nền kinh tế Nước Trời. Người giàu có 

vào Nước Trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim là vậy. 

Mời Bạn: Chớ hiểu lầm rằng chỉ khi mình có nhiều tiền của mới rơi 

vào tình trạng “khó hơn lạc đà” này. Ngay khi bạn không sẵn sàng cống 

hiến một cái gì đó thuộc về bạn (một chút thời giờ, một nụ cười, một lời 

an ủi, v.v…) cho một ai đó đang cần đến, thì lúc đó bạn đã trở thành 

“trọc phú” khó vào được Nước Trời rồi. 

Chia sẻ: Suy nghĩ về lời chia sẻ này: “Không ai nghèo quá đến nỗi 

không có gì để cho người khác.” 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc phục vụ tha nhân cách vô vị 

lợi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân 

dẫu có phải hy sinh chính bản thân mình. 
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19/08/20                        THỨ TƯ TUẦN 20 TN 
                                 Th. Gio-an Ơ-đê, linh mục   
                                              Mt 20,1-16a 

 

CẢ CÁC ANH NỮA 

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4) 

 

Suy niệm: Cũng như ông chủ đã mời những người thợ vào làm vườn 

nho vào các thời điểm khác nhau, Thiên Chúa cũng mời mọi người từ 

vạn nẻo đường đời vào làm việc cho Nước Chúa. Để làm sáng tỏ lời 

mời gọi phổ quát này, đồng thời đề cao vai trò của người giáo dân, 

thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, trong tông huấn Christifideles 

laici (Người Ki-tô hữu giáo dân), đã trưng dẫn những lời “Cả các anh 

nữa” này cả dụ ngôn, ngài viết: “Lời mời gọi không chỉ gửi tới các linh 

mục, tu sĩ nam nữ mà cả người giáo dân cũng được Chúa mời gọi đích 

danh, nơi Người, họ nhận lãnh một sứ vụ trong Giáo Hội và trên thế 

giới” (số 2). 

Mời Bạn: Ki-tô hữu giáo dân là thành phần chiếm đại đa số trong Giáo 

Hội. Biết bao giáo dân ý thức được phẩm giá, sứ mạng và trách nhiệm 

của mình, đang âm thầm mở mang Nước Chúa ngay trong môi trường 

sống của mình. Họ là những người thợ đang chăm bón, làm cho các cây 

trong vườn nho Chúa xanh tốt và sinh hoa kết trái. Lúc này đây, lời mời 

gọi “cả anh nữa” cũng được gửi tới bạn và chờ đợi lời đáp trả của bạn. 

Sống Lời Chúa: Xét mình theo lời khuyên của thánh Grê-gô-ri-ô Cả: 

“Hãy lưu ý một chút về cách sống của anh em, hãy nghiêm chỉnh xét 

xem anh em có phải là thợ làm vườn nho của Chúa hay không? Mỗi 

người hãy tự xét việc mình làm và nhận định xem mình có làm việc 

trong vườn nho Chúa hay không?” 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mặc dầu con bất xứng, nhưng Chúa vẫn mời 

gọi con đi vào làm vườn nho cho Chúa. Xin Chúa cho con luôn biết cố 

gắng làm một người thợ chăm chỉ, khiêm tốn và cần mẫn trong vườn 

nho Nước Chúa. Amen. 
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20/08/20                       THỨ NĂM TUẦN 20 TN 
                                     Th. Bê-na-đô, viện phụ 
                                                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 

Giê-su 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: Tiệc cưới Nước Trời vẫn đang tiếp diễn qua bàn tiệc Thánh 

Thể mỗi ngày, và thái độ thờ ơ vẫn tồn tại nơi tôi, nơi bạn: Chúng ta 

vẫn 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, trân trọng. 

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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21/08/20                                 THỨ SÁU TUẦN 20 TN 
                                    Th. Piô X, giáo hoàng   
                                              Mt 22,34-40 

 

LUẬT TRỌNG NHẤT:  

MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI 

“Tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều 

răn ấy.” (Mt 22,40) 

Suy niệm: Mến Chúa, yêu người được coi như hai mặt của một đồng 

xu. Không có “nhãn hiệu cầu chứng” của một trong hai mặt, đồng xu sẽ 

bị coi là giả. Cũng vậy, sẽ không thật nếu chỉ yêu tha nhân, mà quên 

mất Chúa; hoặc ngược lại, sẽ là gian dối nếu ta nói yêu Chúa mà không 

yêu thương người lân cận; yêu Chúa là động lực để con người yêu mến 

nhau cách siêu nhiên và bền vững. Ta có thể kiểm tra điều này khi nhìn 

vào các tương quan giữa người với người trong thế giới hiện tại. Người 

nào, dân tộc nào tôn trọng thiên luật, cách đối nhân xử thế sẽ khác xa 

với kẻ nào, dân tộc nào chỉ coi trọng luật của con người mà loại bỏ lề 

luật của Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Ngày nay bạn nghe nói nhiều về nhân quyền, đã nhận thấy 

có nhiều người dấn thân đề cao, bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, điều 

này dễ có nguy cơ dẫn đến việc sử dụng bạo lực khi không có sự soi 

sáng, hướng dẫn của lòng mến Chúa. Sở dĩ tôi nỗ lực hành động cho 

thiện ích của con người, vì họ là tạo vật, là đối tượng của tình yêu 

Thiên Chúa, Đấng làm mưa trên người lành cũng như kẻ dữ! Bạn đã cố 

gắng hài hòa giữa lòng mến Chúa và yêu người chưa? 

Sống Lời Chúa: Chỉ yêu Chúa dễ dẫn đến cuồng tín; chỉ yêu người có 

thể đưa đến cực đoan. Vì thế, bạn nên cân bằng hai thái cực này bằng 

việc yêu mến, thờ phượng Chúa cũng như yêu thượng, phục vụ người 

lân cận. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương con cách vô cầu. 

Xin dạy con cách mến Chúa yêu người mà Chúa mong muốn nhất nơi 

con. Amen. 
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22/08/20                       THỨ BẢY TUẦN 20 TN 
                                    Đức Ma-ri-a, Nữ Vương 
                                              Lc 1,26-38 

 

CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VÀ CÙNG VINH QUANG VỚI CHÚA 

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng 

Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt 

tên là Giê-su, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con Đấng Tối 

Cao.” (Lc 1,30-32) 

 

Suy niệm: Ta có thể nói như cha Cantalamessa rằng: “Không ai cùng 

chịu đau khổ với Chúa Giê-su đến mức như Đức Ma-ri-a, cũng như 

không ai được tôn vinh bên Chúa Giê-su bằng Đức Ma-ri-a.” Quả vậy, 

từ khi nhập thể, Đức Giê-su gắn bó với Mẹ Ma-ri-a như hình với bóng: 

từ lúc còn trong lòng Mẹ, Mẹ đi đâu, Con đi theo đấy; khi Con trưởng 

thành, Con ở đâu, Mẹ cũng có mặt ở đó: Con dự tiệc cưới Cana, cũng 

có mặt Mẹ; Con đi rao giảng Tin Mừng, có thấp thoáng bóng Mẹ; Con 

chịu đóng đinh, Mẹ có mặt dưới chân thập giá. Thì nay Con bước vào 

vinh quang Thiên quốc, thì Mẹ được cất lên làm Nữ Vương vũ hoàn. 

Mời Bạn: Nhớ rằng ngoài người mẹ trần gian, bạn còn có một người 

mẹ trên trời là Đức Ma-ri-a. Bạn hãy siêng năng đến cầu nguyện với 

Đức Mẹ, và nhớ lấy ngài làm “gương soi” cho mình. 

Chia sẻ: Tôi thích đức tính nào nơi Đức Maria hơn cả? Tôi đã làm gì 

để tập đức tính đó? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi nhớ ít nhất đọc 3 kinh 

Kính mừng và cầu nguyện với Đức Mẹ. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, khi đọc sách Tin Mừng, lúc nào chúng 

con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà I-sa-ve, Mẹ tìm con bị lạc 

và đi dự tiệc cưới Cana. Và cuối cùng, Mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. 

Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại 

những tiếng mời gọi mới của Chúa. Amen.                

                                                                                  (Rabbouni) 


