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01/10/20            THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN 
                   Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT  
                                                   Mt 18,1-5 

 

“NHỎ NHẤT” ĐỂ TRỞ NÊN “LỚN NHẤT” TRONG NƯỚC TRỜI 

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn 

nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,3) 

 

Suy niệm: Các môn đệ theo Chúa Giê-su đã lâu, hẳn các ông đã nghe 

Ngài dạy rằng Nước Trời trổ sinh hoa trái nơi những ai sống khiêm 

nhường, đơn sơ, nhỏ bé…, và nhất là hằng ngày nhìn thấy mẫu gương 

sống hiền lành và khiêm nhường của Thầy, thế mà các ông vẫn tranh cãi 

hơn thua về địa vị đến nỗi phải cậy đến Thầy để làm trọng tài phân xử: 

“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Một lần nữa, 

Chúa Giê-su khẳng định cho các ông rằng: “Nếu anh em không trở lại 

mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Ngài muốn các 

ông phải tẩy trừ não trạng ham mê danh vọng, lợi lộc, chức quyền… 

theo kiểu thế gian và “tự hạ, trở nên nhỏ nhất như em nhỏ này” để trở 

nên “lớn nhất” trong Nước Trời. 

Mời Bạn: Chúng ta đừng vội chê các môn đệ, bởi vì tham vọng của các 

ông cũng là tham vọng muôn thuở nơi con người chúng ta. Lắm khi 

chúng ta phục vụ xem ra rất nhiệt tình và vì lý tưởng siêu nhiên, nhưng 

một cách ngấm ngầm vô thức, chúng ta vẫn mong được tiếng khen, hay 

một địa vị danh dự nào đó. Con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh 

Tê-rê-xa chính là cách sống Lời Chúa hôm nay: chu toàn việc bổn phận 

trong tinh thần tự hạ khiêm tốn với tâm niệm: “Tôi là đầy tớ vô dụng, 

tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi làm một việc tự nguyện cụ thể để phục vụ 

anh chị em trong gia đình/cộng đoàn của tôi. 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là 

chén phúc lộc dành cho con” (Tv 16,4). 
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02/10/20            THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN 
                                Các Thiên Thần Hộ Thủ 
                                           Mt 18,1-5.10 

 

VÂNG NGHE CÁC THIÊN THẦN 

“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha 

Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10) 

 

Suy niệm: “Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới ảo tưởng trên chúng ta, 

mạng lưới này tuy vô hình, nhưng rất mãnh liệt. Nó làm cho ta yêu 

chuộng giây phút chóng qua hơn sự sống vĩnh cửu, khuyến dụ ta chạy 

theo sự vô định hơn chân lý, nó bảo ta chỉ có thể yêu mến tạo vật bằng 

cách thờ lạy chúng mà thôi” (Triết gia Raïssa Maritain). Khắc tinh của 

ma quỷ là các hiệp sĩ thiên thần hộ thủ, những người bạn thân vô hình 

được Thiên Chúa sai đến ở bên cạnh, hộ giúp ta đêm ngày. Vai trò của 

các ngài là giúp ta phá đi mạng lưới ảo tưởng, đưa ta đến môi trường 

của sự thật giải thoát của Tin Mừng Nước Trời. Các ngài nhắc nhở ta 

cài “phần mềm” sự sống vĩnh cửu trong mọi việc ta làm, phụng thờ 

Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong mọi dự tính đời ta. 

Mời Bạn: Các hiệp sĩ vô hình ấy chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa giao 

phó hay không tùy thuộc nơi thái độ của bạn. Nếu bạn ngoan ngoãn 

vâng theo sự soi sáng hướng dẫn của các ngài, dù phải trầy da tróc vẩy, 

bạn sẽ thoát vòng vây của quỷ ma và đạt đến cùng đích đời mình là 

hạnh phúc muôn đời bên Chúa. 

Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe tiếng nhắc nhở của thiên thần hộ thủ, và 

ngoan ngoãn làm theo, dù phải hy sinh ý riêng, sở thích riêng của mình 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã sai các thiên thần hộ thủ nâng 

đỡ chúng con trên hành trình đi về quê trời. Xin cho chúng con biết 

vâng theo sự hướng dẫn của các ngài, và cảnh tỉnh trước những hiểm 

họa do ma quỷ, xác thịt và thế gian đang cản trở bước đường của 

chúng con. Amen. 
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03/10/20         THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN 
                                            Lc 10,17-24 

 

ĐIỀU ĐÁNG MỪNG ĐÍCH THỰC 

“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng 

hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20) 

 

Suy niệm: Cuộc sống thiêng liêng của chúng ta là một cuộc chiến đấu 

chống lại cám dỗ của ma quỷ, mà chúng ta có lúc thắng đó rồi thua đó. 

Thắng được cám dỗ dĩ nhiên là tốt; nhưng chiến thắng cũng có nguy cơ 

của nó. Khi chiến thắng, ta có thể ảo tưởng rằng mình tài giỏi, mạnh 

mẽ... Từ đó sinh kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo là hòn đá vấp phạm đã đẩy 

Xa-tan từ chỗ là thiên thần sáng láng trở thành ma quỷ chống lại Thiên 

Chúa. Nếu chúng ta chiến thắng cám dỗ và rồi mừng rỡ đến độ kiêu 

căng tự phụ thì có khác gì ma quỷ? Chiến thắng có nguy cơ dẫn chúng 

ta đến biết bao tội khác. Thế thì có gì là đáng mừng? Điều đáng mừng 

đích thực như Chúa nói là “tên anh em đã được ghi trên trời.” 

Mời Bạn: Chúa chọn ai làm môn đệ không chỉ để họ làm đồ đệ cho 

Chúa khi họ còn sống ở trần gian mà thôi, mà còn cho họ được tham dự 

hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa sau này nữa. Thánh Gio-an khi viết về 

những lời cáo biệt đã ghi lại khẳng định của Đức Giê-su: “Thầy ở đâu 

anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,3). Những ai được Chúa chọn làm môn 

đệ thì Chúa đã chuẩn bị cho họ được chung hưởng hạnh phúc đời đời. 

Vì thế, được làm môn đệ của Chúa thì thật đáng mừng, đáng mừng hơn 

là đã chiến thắng quỷ thần một vài lần. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ vì được Chúa 

gọi làm môn đệ của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ 

của Chúa, xin cho chúng con cảm nếm trước được hạnh phúc Chúa đã 

dành cho chúng con. 


