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04/10/20                  CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – A 
                                               Mt 21,33-43 

 

Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA 

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.”(Mt 

21,42) 

 

Suy niệm: Nói về những người có đầu óc thiển cận, hẹp hòi, ông cha ta 

thường sánh ví họ là “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.” Các tá 

điền vườn nho trong câu chuyện dụ ngôn không chỉ thiển cận, tham lợi 

trước mắt để trở mặt với ông chủ; họ còn to gan cóc tía, dám đánh đập, 

giết chết những người ông chủ sai đến, thậm chí còn thủ tiêu luôn người 

con duy nhất của ông, với tham vọng “đoạt lấy cả gia tài” của cậu nữa. 

Dù vậy, lòng tham lam độc ác đến độ điên cuồng của họ cũng không 

thắng được sự khôn ngoan và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Từ “tảng 

đá bị loại bỏ” – kết quả của sự phản loạn của họ – Chúa đã biến đổi 

cách kỳ diệu thành “đá tảng góc tường.” “Người con thừa tự” mà họ 

tưởng đã tiêu diệt thành công lại trở nên nguồn cứu độ cho muôn người.  

Mời Bạn: Dù con người phạm tội chống lại Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu 

thương và phục hồi mối tương quan thân thiết với Ngài, và giữa con 

người với nhau nhờ Người Con yêu dấu là Đức Giê-su. Như tảng đá bị 

loại bỏ, Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá và hiến mình trong bí 

tích Thánh Thể để trở thành đá tảng góc tường xây dựng toà nhà Hội 

Thánh, là Nước Trời, vương quốc của Tình Thương. Chúa Giê-su cảnh 

báo Ngài sẽ cất Nước Thiên Chúa khỏi những con người phản loạn. 

Bạn có còn cứng lòng thù nghịch với Thiên Chúa hay sẵn lòng cùng với 

Đức Giê-su sống tinh thần phục vụ để sinh lợi cho Nước Trời? 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút chiêm ngắm người con trai của ông chủ 

vườn nho, hình ảnh của Chúa Giê-su chịu khổ nạn và quyết tâm phục 

vụ tha nhân qua việc bổn phận hằng ngày của mình. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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05/10/20                        THỨ HAI TUẦN 27 TN 
                                             Lc 10,25-37 

 

HÃY LÀM NHƯ VẬY 

Đức Giê-su trả lời ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là 

sẽ được sống.” (Lc 10,28) 

 

Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Lu-ca cho biết nhà thông luật khi chất 

vấn Đức Giê-su ông ta không hề có ý đi tìm chân lý mà chỉ muốn “thử” 

Ngài và để tỏ ra mình là người thông thái. Dù vậy Chúa đã cho ông cơ 

hội để bộc lộ sự hiểu biết của mình và còn khen “ông trả lời đúng 

lắm.” Nhưng đồng thời Ngài mời gọi ông đừng chỉ dừng lại ở lý thuyết 

mà phải thực hành “yêu người thân cận” “thì sẽ được sống.” Nhưng 

nhà thông luật này vẫn chưa hài lòng mà còn muốn thể hiện sự uyên 

bác và “chứng tỏ mình có lý” nên mới hỏi vặn Chúa: “Ai là người thân 

cận của tôi?” Chính vì thế mà một lần nữa Chúa nhắc lại cho ông điều 

quan trọng là “hãy đi và làm như vậy” nghĩa là hành động như hình 

mẫu người Sa-ma-ri tốt lành trong dụ ngôn, coi mình là người thân cận 

với người đi đường xa lạ gặp cơn hoạn nạn và mau mắn ra tay cứu giúp. 

Mời Bạn: Để được sự sống đời đời thì học biết lý thuyết xuông không 

đủ, điều cần thiết là phải đưa những kiến thức ấy đi vào thực tế của đời 

sống, nghĩa là phải “làm”. Có thể bạn rất thuộc những bài giáo lý, nhớ 

rất rõ những đoạn Thánh Kinh nhưng nếu bạn chưa đem những điều ấy 

ra thực hành trong cuộc sống thì bạn vẫn chưa phải là môn đệ đích thực 

của Chúa. 

Sống Lời Chúa: Tâm nguyện mỗi ngày làm một việc thiện cho người 

anh em. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, sống triệt để theo những đòi hỏi của 

Tin Mừng quả là điều khó, nếu không có ơn Chúa thì tự sức mình 

chúng con không thể làm được. Xin Chúa thêm sức để chúng con quyết 

tâm thực hành điều Chúa dạy. Amen. 
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06/10/20                       THỨ BA TUẦN 27 TN 
                                     Th. Bru-nô, linh mục   
                                            Lc 10,38-42 

 

CHỌN ĐIỀU TỐT NHẤT 

“Có một phụ nữ tên Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái 

tên là Ma-ri-a, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Người dạy… 

Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.” (Lc 10,38b-39.42b) 

 

Suy niệm: Trong đời sống hàng ngày của người Ki-tô hữu, việc cầu 

nguyện và hoạt động tông đồ được ví như 2 thì của một nhịp thở. Thánh 

Gia-cô-bê trong lá thư của ngài nhấn mạnh đức tin cần có hành động: 

“Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Qua câu 

chuyện của hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a, Chúa Giê-su cho thấy trong 

hai việc đó, đời sống cầu nguyện là nền tảng thiết yếu. Cầu nguyện là 

nguồn gốc phát sinh mọi hoạt động tông đồ trong Giáo Hội. Chúa Giê-

su không xem nhẹ công việc phục vụ, nhưng Chúa cho biết trước hết và 

trên hết phải có đời sống cầu nguyện, đó là ở lại với Chúa bằng sự kết 

hợp thân tình sâu xa; từ đó và nhờ đó, việc tông đồ của mỗi người mới 

sinh hoa kết trái. 

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, chúng ta phải biết rằng sống đời cầu nguyện là 

nền tảng, là quy chuẩn và là thước đo của mọi hoạt động tông đồ của 

Giáo Hội và của mỗi người. Bạn đã sắp xếp thế nào cho việc cầu 

nguyện trong mỗi ngày sống của mình? Những khó khăn nào cản trở 

bạn và bạn đã dùng cách thế nào để khắc phục những khó khăn đó?  

Chia sẻ: Trong xã hội thực dụng ngày nay, người ta không mặn mà với 

việc cầu nguyện vì cho rằng nhàm chán, không lợi ích thiết thực… Bạn 

nghĩ sao? 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện trước, đang và sau khi hành động: - trước: 

xin được biết việc phải làm; - đang: xin giúp sức làm việc cho nên; - sau: 

xin lỗi Chúa vì những thiếu sót, tạ ơn Chúa vì đã thương trợ giúp. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi. 
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07/10/20             THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN 
                                         Đức Mẹ Mân Côi 
                                               Lc 1,26-38 

 

LẮNG NGHE VÀ THI HÀNH 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ 

thần nói.” (Lc 1,38) 

 

Suy niệm: Một thiếu nữ không tên tuổi được sứ thần Gáp-ri-en đến 

“thông báo” chương trình của Chúa sẽ thực hiện và mời gọi cô tham 

gia. Cô nghe cách chăm chú, thành kính và suy tư. Biết bao điều hoàn 

toàn lạ lẫm đối với cô. Nào là thụ thai và sinh con trai; nào là đặt tên 

Giê-su; nào là Con Đấng Tối Cao; nào là ngai vàng vua Đa-vít; nào là 

triều đại Người vô cùng vô tận… Mà cô thì nào có “biết đến việc vợ 

chồng”? Từ tâm trạng “rất bối rối” đến chỗ ngỡ ngàng trước lời mời 

gọi phi thường, Đức Ma-ri-a vẫn giữ thái độ rộng mở sẵn sàng khi thưa 

với sứ thần Gáp-ri-en: “Việc ấy sẽ xảy ra như thế nào?” Và khi được 

sứ thần cho biết kế hoạch của Thiên Chúa nơi Mẹ là do Chúa Thánh 

Thần trực tiếp tác động thì Mẹ đã sẵn lòng xin vâng như lời sứ thần nói. 

Và lời thưa xin vâng của cô gái làng Na-da-rét ấy đã góp phần làm nên 

lịch sử cứu chuộc. 

Mời Bạn: Bạn có cảm nghiệm gì khi lắng nghe và được đánh động bởi 

Lời Chúa? Bạn có coi trọng việc đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày? 

Bạn có ghi nhớ và suy niệm những lời ấy để rồi thưa vâng theo thánh ý 

Chúa giống như Mẹ không? Mỗi lần hiện ra, Mẹ đều nhắn nhủ siêng 

năng lần hạt Mân Côi vì đó là phương thế giúp bạn suy gẫm và sống 

theo mẫu gương của Mẹ. 

Sống Lời Chúa: Đọc một kinh Kính Mừng cách chậm rãi, sốt sắng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mời gọi những người sống âm 

thầm không tên tuổi cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc trần 

gian, xin cho con luôn biết mở lòng trước lời mời gọi của Chúa để loan 

báo Tin Mừng cho anh chị em. Amen. 
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08/10/20                       THỨ N M TUẦN 27 TN 
                                              Lc 11,5-13 

 

XIN G  ĐƯ C NẤY Ư  

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở 

cho.” (Lc 11,9) 

 

Suy niệm: Hãy tưởng tượng xem, nếu Thiên Chúa luôn chấp nhận lời 

cầu xin của con người cách vô điều kiện thì hệ quả sẽ thế nào? Nhân 

loại sẽ đi về đâu bởi chính lời cầu xin của mình? Khi dạy chúng ta “cứ 

xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho,” Đức Giê-su không muốn „tập 

hư‟ cho chúng ta, tập thói quen „vòi vĩnh,‟ nhưng muốn chúng ta tập 

thói quen cầu nguyện liên lỉ, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của 

Thiên Chúa. Là Cha nhân hậu, thấu suốt mọi bí ẩn, Thiên Chúa biết 

điều gì tốt cho con cái, trước cả khi ta xin Người. Nhưng Người cũng 

không dễ dãi, mù quáng, hễ con cái xin gì được nấy. Đối với Thiên 

Chúa, điều tốt nhất Ngài hứa ban cho con cái đó là Thánh Thần, Đấng 

nâng đỡ, đồng hành, khai lòng mở trí cho chúng ta „hiểu‟ tấm lòng, kế 

hoạch tuyệt vời của Người, nhất là đưa dẫn chúng ta đến sự thật toàn 

vẹn. 

Mời Bạn: Chắc bạn đã từng kinh nghiệm tiếng kêu xin của mình không 

được Chúa đáp trả, nhưng thực ra, Người biết điều gì là tốt nhất cho 

bạn. Như vậy, khi đáp trả bằng sự im lặng, có khi đó lại là câu trả lời 

thâm sâu, hàm chứa ý nghĩa yêu thương nhất. Bạn được mời gọi đọc ra 

điều đó dưới dấu chỉ của tình thương, bạn nhé! 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn xin ơn Chúa Thánh Thần, để nhờ đó 

biết nhận ra thánh ý Chúa muốn cho đời bạn 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con kêu cầu mà không được đáp trả. 

Những lúc ấy, xin cho con đừng nản lòng, nhưng luôn vững tin, vì biết 

rằng Chúa luôn có kế hoạch riêng, thích hợp nhất cho cuộc đời con, 

ngay cả trong những biến cố đau thương. Amen. 
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09/10/20                        THỨ SÁU TUẦN 27 TN 
                      Th. Đi-ô-ni-si-ô, giám mục và các bạn tử đạo  
                                               Lc 11,15-26 

 

KHU TRỪ LOẠI QUỶ THỜI ĐẠI 

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại 

Thiên Chúa ở giữa các ông.” (Lc 11,20) 

 

Suy niệm: “Quỷ Ở Với Người” là một vở kịch chuyển thể từ tác phẩm 

“Không có vua” nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, có thể là 

phản ánh hiện tượng tội ác đang xảy ra trong xã hội hôm nay: bé sơ 

sinh bị mẹ bỏ trong vườn hoang, bị súc vật gậm mất một chân và bộ 

phận sinh dục; người chồng chôn sống vợ và hai con; người cha hãm 

hiếp con gái ruột; rồi học trò đánh thầy cô giáo trọng thương… Phải 

chăng quỷ đang ở với người, điều khiển con người, khiến họ mất cả 

lương tri và sự sáng suốt? Thật ra, hễ khi nào việc kiếm và tiêu tiền 

được đặt lên chỗ ưu tiên một trong cuộc đời, cùng với việc hưởng thụ 

tối đa, thì đạo đức bị xếp vào hàng thứ yếu, con người đánh mất dần 

tính “người” cao quý, để nhường chỗ tính “quỷ.” 

Mời Bạn: Xác tín rằng Đức Giê-su đến để trừ quỷ hay các thế lực sự dữ, 

và lập Vương Quốc Thiên Chúa. Phương pháp trừ quỷ của Ngài gồm có: 

(1) nỗ lực hết sức đấu tranh chống lại sự dữ trong xã hội, nhất là nơi chính 

bản thân; (2) cầu nguyện để xin Thiên Chúa trợ giúp trong cuộc chiến một 

mất một còn này. Bạn đã sử dụng phương pháp này chưa? 

Chia sẻ: Gia đình, đoàn thể của bạn có hiện tượng “quỷ ở với người” không? 

Sống Lời Chúa: Trong tháng Mân Côi, tôi và gia đình sẽ cố gắng thực 

hiện ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima: hoán cải thay đổi đời sống, lần 

hạt Mân Côi, và tôn sùng Mẫu Tâm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giải thoát chúng con khỏi tinh thần 

thế tục đang lôi kéo chúng con lìa xa Chúa. Xin giúp chúng con nỗ lực 

diệt trừ sự dữ và kiên trì cầu nguyện, để chống lại tác động của ma quỷ. 

Amen. 
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10/10/20                         THỨ BẢY TUẦN 27 TN 
                                               Lc 11,27-28 

 

THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC THẬT  

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28b) 

 

Suy niệm: Con người hôm nay hơn bao giờ hết lại đôn đáo để đi tìm 

hạnh phúc; thế mà, chưa có ai và có thể nói sẽ chẳng có ai trên đời này 

mình đã đạt được hạnh phúc tròn đầy và đích thực. Phải chăng là hạnh 

phúc đó không có thật hoặc quá xa vời đến nỗi nếu có cũng không thể 

đạt tới? Hay là phải nói thế này: Người ta không biết “thế nào mới là 

hạnh phúc thật” nên cứ mãi đi tìm? Hôm nay, Lời của Chúa Giê-su là 

ánh sáng soi rọi đáp án cho vấn nạn này: Ngài không nói sẽ ban cho 

chúng ta hạnh phúc đích thực và tròn đầy ở đời này, nhưng Ngài lại mở 

ra cho chúng ta phương thế hữu hiệu để đạt tới hạnh phúc đó, đó là biết 

“nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” 

Mời Bạn: Dấu hiệu cho thấy mình đang chạy theo hạnh phúc ảo là việc 

bạn mải mê tìm kiếm giàu sang vật chất, thú vui khoái lạc, vinh danh và 

quyền lực để hưởng thụ chúng cách tham lam, vô độ và ích kỷ. Bạn có 

thường xuyên kiểm điểm đời sống mình cách sâu xa để sớm phát hiện 

dấu hiệu bạn đang tìm kiếm hạnh phúc ảo không? 

Sống Lời Chúa: Mở sách Kinh Thánh để đọc một đoạn và suy niệm 

một điều Chúa đang nói với bạn bây giờ và trong hoàn cảnh này. Bạn 

hãy thường xuyên làm việc này, để việc đọc và suy gẫm lời trở thành 

thói quen, lối sống của bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chúc phúc cho những người 

“lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. Xin cho con ơn say mê lời 

Chúa qua việc đọc chính Lời Chúa, lắng nghe qua các tạo vật của 

Chúa, qua những người Chúa sai đến nói với con và đặc biệt lời Chúa 

nói trong chính tâm hồn con. Con biết ơn, con chúc tụng, tôn vinh và 

yêu mến Lời của Chúa. Amen. 


