
              
           
    

       
                                                       

 

 
 

 

        CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A 2020  

 
                MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA (08-09) 

                         



 2 

06/09/20                     CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – A 
                                                 Mt 18,15-20 

 

SỬA LỖI HUYNH ĐỆ 

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, 

một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã 

chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15) 

 

Suy niệm: Kinh nghiệm nhận thấy trong tương quan với người thân 

cận, chúng ta thường cứ thích tự nâng mình lên và hạ thấp người khác. 

Hơn nữa, khi thấy các khuyết điểm của người anh em thì chúng ta hay 

chụp lấy cơ hội để nói xấu, dèm pha, chê bai, chống đối hay loại trừ 

người thân cận. Điều này gây tổn thương và làm xáo trộn cho đời sống 

huynh đệ giữa chúng ta. Lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm 

nay là một phương thuốc tốt để chữa trị cho căn bệnh này: Đó là sống 

đức bác ái để biết thương yêu và tôn trọng người thân cận. Từ đó chúng 

ta sẽ có những hành động phù hợp trong tương giao, biết nâng đỡ sẻ 

chia, biết chỉ bảo, nhắc nhở và thậm chí sửa sai khuyết điểm cho anh 

chị em mình. 

Mời Bạn: Chúa Giê-su đã truyền cho chúng ta giới luật yêu thương của 

Ngài, đó là lối sống, là dấu hiệu của người Ki-tô hữu. Điều đó có nghĩa 

là người Ki-tô hữu phải lấy đức bác ái làm qui tắc ứng xử cho mình 

trong tương quan với người khác: Trong mọi việc, từ lời ăn tiếng nói 

cho đến việc góp ý sửa lỗi cho nhau, chúng ta phải khởi đi từ một động 

lực duy nhất là đức bác ái.  

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải góp ý sửa lỗi cho người 

anh em? Mặt khác, bạn có dễ dàng đón nhận lời góp ý của người khác 

không? 

Sống Lời Chúa: Khi kiểm điểm đời sống, tôi xét xem tôi đã để những 

tâm tình giận hờn, ghen ghét, ganh tị tác động đến suy nghĩ và việc làm 

của tôi như thế nào. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến. 
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07/09/20                        THỨ HAI TUẦN 23 TN 
                                                  Lc 6,6-11 

 

LIÊN MINH MA QUỶ 

Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có 

chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 

(Lc 6,7) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su quá là khổ! Giảng dạy con đường cứu độ, trừ 

quỷ, cứu chữa mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền (Mt 4,23), ấy thế mà Ngài 

vẫn bị những người thù ghét rình mò “để tìm cớ tố cáo Ngài”. Hai phe 

nhóm vốn kình địch nhau là các kinh sư và Pha-ri-sêu đã liên minh với 

nhau, chỉ vì muốn bới lông tìm vết, nhân danh lề luật để triệt hạ Chúa 

Giê-su. Chúa thấu rõ tâm địa ác độc của “liên minh ma quỷ” này, Ngài 

đã chất vấn ngược lại họ bằng nguyên tắc “làm lành lánh dữ” của lương 

tâm, nền tảng của lề luật: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay 

điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Sự chai lỳ kiêu căng, vốn là 

đặc điểm của ma quỷ, khiến họ thay vì nhận ra chân lý của luật yêu 

thương, họ “giận điên lên” và tiếp tục tìm cách thực hiện ác ý của họ. 

Mời Bạn: Nhiều người dễ “bán mình” cho những liên minh ma quỷ 

thời hiện đại bằng cách “rình mò” để “bới” ra những sai lỗi của người 

khác mà bêu riếu trên mạng xã hội. Bạn có vô tình hay hữu ý gia nhập 

một thứ liên minh nào đó như vậy không? Bạn hãy nhớ và đáp trả lời 

chất vấn của Chúa: “Được phép làm điều lành hay điều dữ? Được phép 

cứu sống hay giết chết?” 

Sống Lời Chúa: Thường xuyên hồi tâm để phân định: Tôi có nỗ lực để 

bênh vực cho chân lý và điều thiện hay tôi a dua theo bè nhóm để vùi 

dập người vô tội? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tránh xa những “liên minh 

ma quỷ” chuyên làm hại người bằng những lời lẽ thiếu bác ái. Trái lại, 

xin cho chúng con biết liên kết với nhau để nên thánh, phụng sự Chúa 

và phục vụ tha nhân. 
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08/09/20                          THỨ BA TUẦN 23 TN 
                                       Sinh nhật Đức Ma-ri-a 
                                                 Mt 1,18-23 

 

“ĐỨC BÀ LÀM CHO CHÚNG CON VUI MỪNG” 

“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì 

chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21) 

 

Suy niệm: Một trẻ thơ chào đời là niềm vui cho gia đình, người thân, 

và nói rộng ra, cho dân tộc, cho cả nhân loại. Điều đó được thể hiện 

trong ngày „trẻ Ma-ri-a‟ cất tiếng khóc chào đời: Niềm vui ấy vượt ra 

khỏi biên giới của gia đình, dân tộc, để rồi tỏa lan đến mọi thế hệ trên 

thế giới. Điều này không có gì lạ vì Mẹ là ánh sáng, hy vọng cho cả 

nhân loại. Việc Mẹ chào đời đưa thế giới bước sang một trang sử mới: 

trang sử của ơn cứu độ. Với sự cộng tác của Mẹ, chương trình cứu độ 

của Thiên Chúa được thực hiện và hoàn tất trong Người Con của Mẹ là 

Đức Giê-su Ki-tô, Đấng sẽ “cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Mẹ 

cũng chính là “E-và mới” đem lại nét xinh tươi cho vườn địa đàng u ám 

xưa, là tình yêu qua đó Thiên Chúa lại ký kết cuộc đính ước long trọng 

mới với nhân loại.  

Mời Bạn: Ngày sinh của Đức Mẹ đem lại niềm vui, hy vọng cho cả 

nhân loại. Cùng với Mẹ, bạn có thể làm cho sự hiện hữu của bạn cũng 

mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người. Mỗi khi bạn sống yêu 

thương, phục vụ, quan tâm, chia sẻ, bạn có thể trở thành niềm vui, bình 

an, và tình yêu của Thiên Chúa cho người khác rồi đó.  

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy làm một nghĩa cử giúp đỡ người 

thân để bày tỏ tình yêu của bạn đối với họ.  

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã chào đời, đem niềm vui và là 

máng chuyển thông ơn cứu độ đến cho nhân loại. Xin cho con cũng noi 

gương Mẹ, biết đem niềm vui, bình an, và tình yêu Chúa cho anh chị em 

xung quanh mình. Amen. 



 5 

09/09/20                          THỨ TƯ TUẦN 23 TN 
                                               Lc 6,20-26 

 

HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ KHOÁI LẠC 

Đức Giê-su nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó… Khốn 

cho các ngươi là những kẻ giàu có…” (Lc 6,20.24) 

 

Suy niệm: Liệu rằng việc Chúa Giê-su nói về “cái phúc” của những 

người nghèo khó, đói khát, đau khổ… trong khi lại “trù ẻo” những kẻ 

giàu có, no nê, sung sướng… có phải là lời ru ngủ những người vốn bị 

coi là bất hạnh để họ an phận với kiếp lầm than? Câu trả lời đương 

nhiên là không. Chúa Giê-su phân biệt sự khác nhau giữa “khoái lạc” 

và “hạnh phúc”. Sự giàu có, no nê, sung sướng… là những khoái lạc 

chỉ thỏa mãn cơn khát dục vọng, nhưng không phải là hạnh phúc thật. 

ĐHY Timothy Dolan cho biết: “Hạnh phúc chỉ tùy thuộc ở chỗ chúng 

ta là ai, chứ không ở chỗ chúng ta làm gì hay có gì.” Như thế, khi 

người ta biết trở nên nghèo khó – dù đang sở hữu của cải – người ta 

mới nhận biết mình là ai và mới cảm thấy cần đến Chúa, và khi đó họ 

hạnh phúc vì biết mình là con cái Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Con vi-rút Corona thật độc dữ nhưng nó lại giúp cho chúng 

ta thức tỉnh và nhận ra rằng những gì chúng ta sở hữu thực ra rất mong 

manh, và nhất là nhận ra rằng không phải chúng mà chính Chúa mới là 

hạnh phúc đích thực của chúng ta. Ngài vẫn hiện diện đồng hành với 

chúng ta, và mở đón chúng ta đến hưởng hạnh phúc nơi Ngài. 

 

Sống Lời Chúa: Tận dụng việc giãn cách xã hội để sống với Chúa cách 

sâu xa mật thiết hơn, đặc biệt qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi 

ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ơn khôn ngoan để phân biệt được, 

giữa những điều con muốn và những thứ con cần. Xin cho con xác tín 

rằng: trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn những thứ khác, 

Ngài sẽ ban cho sau.  
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10/09/20                        THỨ NĂM TUẦN 23 TN 
                                                Lc 6,27-38 

 

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ 

“Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu 

khống anh em.” (Lc 6,28) 

 

Suy niệm: Nhiều người nghe Lời Chúa dạy “yêu thương kẻ thù” không 

khỏi có cảm giác “lời này sao chói tai quá!” Theo lẽ tự nhiên, đối với 

những kẻ làm hại, nguyền rủa, vu khống ta, ta không trả thù đã là quá 

tốt; làm sao ai có thể “cầu nguyện,” “chúc lành” cho những hạng 

người ấy được?! Chúa dạy “chúc lành” cho họ là để ta tiêu diệt lòng 

ghét ghen thù hận nơi chính mình và mong điều tốt đẹp nhất cho những 

người đó. Chúa dạy “cầu nguyện” cho họ là xin tình yêu và ân sủng 

Chúa xuống trên họ để nhờ đó họ được biến đổi nên thánh thiện. Như 

vậy, thì làm gì có ý nghĩ hay hành động tiêu cực về bất kỳ ai! Trái lại 

chúng ta được mời gọi sống tích cực hướng thiện: “đem yêu thương vào 

nơi oán thù… đem an hòa vào nơi tranh chấp… đem chân lý vào chốn 

lỗi lầm.” 

Mời Bạn: Lời này của Chúa có đang nói với tôi? Trong tận sâu thẳm 

của tâm hồn, tôi có những người mình không thích hay thù hận? Tôi có 

cần cầu nguyện cho ai đó như điều Chúa đang mời gọi tôi? 

Sống Lời Chúa: Sống tích cực trong suy nghĩ, lời nói và hành động với 

mọi người tôi gặp gỡ hôm nay. Những lời trong kinh Hoà Bình: “Lạy 

Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi 

người…” là gợi ý cho tôi thực hiện điều đó. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng 

con khi chúng con còn là tội nhân, là những kẻ đang là thù địch với 

Chúa. Xin cho chúng con đi theo con đường của Chúa là yêu thương 

mọi người, kể cả kẻ thù địch, nguyền rủa, vu khống chúng con, để 

chúng con trở nên giống Chúa. 
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11/09/20                           THỨ SÁU TUẦN 23 TN 
                                                   Lc 6,39-42 

 

XÉT MÌNH TRƯỚC KHI XÉT NGƯỜI 

“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác 

trong con mắt người anh em!” (Lc 6,42) 

 

Suy niệm: Người ta thường dễ dàng xét đoán tha nhân, nhưng lại khó 

nhìn thấy những lỗi lầm, khiếm khuyết của chính mình. Ca dao Việt 

Nam diễn tả rất thâm thúy điều này: “Chân mình thì lấm bê bê. Lại cầm 

bó đuốc đi rê chân người.” Qua dụ ngôn cái rác và cái xà, Chúa Giê-su 

yêu cầu các môn đệ đảo ngược khuynh hướng tự nhiên ấy. Trước hết, 

người môn đệ cần nhìn thấy sự thật trần trụi về mình với biết bao „cái 

xà‟ của tội lỗi, của những thói hư tật xấu; và xin Thiên Chúa là Cha 

nhân từ thanh tẩy, chữa lành, thánh hóa. Thứ đến, nhờ việc biết mình và 

được Chúa biến đổi, họ mới có cái nhìn sáng suốt để sửa dạy người 

khác trong tình yêu thương. 

Mời Bạn: Nếu không xét mình trước hết, ta rất dễ phiến diện, mù 

quáng và sa chước cám dỗ nói xấu, xét đoán người khác. ĐTC Phan-xi-

cô đã nhiều lần lên án tật nói xấu như việc „ném bom nguyên tử‟ đầy 

sức tàn phá khủng khiếp. Bạn được mời gọi kiểm điểm những lỗi lầm 

của mình trước tiên; và đừng bao giờ săm soi, xét nét, bới lông tìm vết 

những khuyết điểm của người khác. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn hãy dành ra vài phút để xét mình, và 

luôn nghĩ tốt về người khác - đặc biệt là những người bạn không có 

mấy thiện cảm - để có thể lớn lên trong đức ái. 

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của lòng 

người, “nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” 

(Tv 36,10). Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn để con nhận ra những lỗi 

lầm, khiếm khuyết của mình; và xin Chúa thứ tha, ban ơn biến đổi, ngõ 

hầu con biết cư xử với người khác cách bao dung quảng đại. 
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12/09/20                          THỨ BẢY TUẦN 23 TN 
                                     Thánh Danh Đức Ma-ri-a 
                                                 Lc 6,43-49 

 

TRÁI TỐT ĐÍCH THỰC 

“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào 

xấu mà sinh trái tốt.” (Lc 6,43) 

 

Suy niệm: Cùng với đà phát triển của các trang mạng xã hội như 

Facebook, Instagram,v.v… trào lưu sống ảo, đặc biệt trong giới trẻ, 

ngày càng trở nên phổ biến. Các “tín đồ sống ảo” đăng lên trang cá 

nhân những hình ảnh chỉnh sửa, những câu chuyện dàn dựng, ghép nối 

như thật, để ảo tưởng tự cho mình là một nhân vật quan trọng, nổi 

tiếng… vì có nhiều lượt theo dõi, tương tác, hâm mộ. Những hình ảnh 

giả tạo và lối sống phi thực tế như thế tố giác sự trống rỗng, hư ảo của 

con người sống ảo. Đối lại lối sống đó, Chúa Giê-su đưa ra nguyên tắc 

vàng để phân định: xem quả thì biết cây; cây có tốt thì mới sinh trái tốt 

đích thực. Trái tốt đích thực không phải là những lời lẽ tốt đẹp hoa mỹ 

“Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà phải là đưa Lời Chúa vào hiện thực cuộc 

sống bằng những hành động cụ thể. 

Mời Bạn: Một người chỉ mang danh nghĩa là “có đạo”, chỉ “giữ đạo” ở 

mức tối thiểu theo hình thức, còn cả cuộc sống trong gia đình và ngoài xã 

hội không toả sáng chút nào tinh thần của Tám Mối Phúc Thật, không 

thông truyền được chút nào những giá trị của Tin Mừng, thì có thể nói 

người ấy chỉ là một “ki-tô hữu ảo” mà thôi. Bạn hãy sống thực đức tin 

của mình với cả tấm lòng và thể hiện ra bằng một cuộc sống thấm đầy 

tinh thần cầu nguyện và bác ái dựa trên nền tảng của Lời Chúa. 

Sống Lời Chúa: Đọc lại Tin Mừng hôm nay và rút ra một việc thực 

hành cụ thể. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con sống ảo trong đức tin, 

nhưng xin Chúa giúp con sinh nhiều trái tốt đích thực qua việc thực thi 

Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày của con. Amen. 


