
                      

                                                           

 
 

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, 

 tôi cũng xin đi theo” 
                                                                     

                                                                  (Lc 9, 57b)                                                      
                                            

 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C 2022 



 2 

26/06/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – C 

                                               Lc 9,51-62 
 

CHỌN CHÚA TRÊN HẾT 

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp 

với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62) 

 

Suy niệm: Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên, khi còn trẻ đã say mê 

tìm kiếm những danh vọng trần gian của một hiệp sĩ Tây-ban-nha. Vào 

thế kỷ 16, trong một trận chiến ở Pamplona, I-nhã đã bị thương và phải 

trải qua một cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh. Trong những ngày 

dưỡng thương, nhờ đọc được cuốn sách về Cuộc Đời Chúa Ki-tô và 

Gương Các Thánh, I-nhã đã được ơn hoán cải và quyết tâm trở thành 

“hiệp sĩ của Chúa Ki-tô”. Bằng kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình, 

thánh nhân đã để lại cho các Ki-tô hữu con đường nên thánh bằng 

những nguyên tắc của “sự chọn lựa”, biết chọn Chúa trên hết mọi sự 

trong cuộc đời mình và mọi sự đều để làm “Vinh Danh Chúa Hơn” 

được ghi lại trong Sách Linh Thao. 

Mời Bạn: Những đòi hỏi của Tin Mừng luôn mời bạn có câu trả lời 

mang tính triệt để. Chúa luôn mời gọi bạn chọn Ngài và Ý muốn của 

Ngài trên hết mọi sự trong cuộc đời mình. Kinh nghiệm của thánh I-nhã 

là đặt mình trước ngưỡng cửa của sự chết, để biết mình nên chọn gì khi 

có những phân vân phải chọn lựa. Bạn có sẵn sàng để mình chọn Ý 

Chúa là điều quan trọng nhất trong mỗi lựa chọn của mình chưa? 

Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về một lần bạn phải lựa chọn 

giữa Ý Chúa và ý mình? Bạn đã chọn điều gì và bạn đã nhận được gì? 

Sống Lời Chúa: Đọc kinh “Cúi Xin Chúa Sáng Soi”. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con lòng mến; để nhờ lòng 

say mê yêu Chúa mà con dám can đảm lựa chọn điều Chúa muốn trong 

mỗi lựa chọn của con. Amen. 
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27/06/22                       TH  HAI TUẦN 13 TN 

                     Th. Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ HT 
                                               Mt 8,18-22 

 

TH O CHÚA   NG T NH TOÁN 

“Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8,22) 

 

Suy niệm: Con người thường bị ảnh hưởng, lôi cuốn bởi ngoại cảnh, 

những việc, những người sống chung quanh mình. Vì vậy, đi theo làm 

môn đệ Đức Ki-tô đòi hỏi ta phải vừa can đảm lẫn hy sinh: can đảm để 

vượt qua tiếng thị phi, hy sinh để từ bỏ những gì quen thuộc với mình. 

Một bạn trẻ muốn đi tu có khi phải trải qua kinh nghiệm đó: chấp nhận 

bị chúng bạn dèm pha, cũng như phải vui vẻ hy sinh cuộc sống tiện 

nghi, ấm cúng của ơn gọi gia đình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa 

Giê-su cho thấy để làm môn đệ Ngài, ta phải chấp nhận: (1) Sự phiêu 

lưu, tính liều lĩnh: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người 

không có chỗ dựa đầu;” (2) Tính dứt khoát, không do dự: “Hãy để kẻ 

chết chôn kẻ chết, còn anh hãy theo tôi.” Theo Chúa là một hành trình 

kéo dài cả cuộc đời, đòi hỏi ta đón nhận cái giá rất đắt của người môn 

đệ Vị Chúa chịu đóng đinh, để rồi có thể vui hưởng khúc ca Alleluia 

với Đấng Phục sinh.  

Mời Bạn: Do đó, bạn không nên quá bận tâm tính toán hơn thiệt khi 

làm người môn đệ Chúa. Vì một khi Chúa gọi bạn - dù sống ơn gọi tu 

trì hay đời gia đình - Ngài sẽ ban ơn đủ cho bạn. Vấn đề là bạn có xác 

tín bước khởi đầu ơn gọi nào cũng đòi hỏi sự quyết tâm dấn thân; thế 

nhưng, không có vinh quang nào sánh bằng khi bạn kết thúc hành trình 

ơn gọi ấy. 

Sống Lời Chúa: Là người sống đời gia đình hay bậc tu trì, tôi tạ ơn 

Chúa mỗi ngày, cầu xin cho mình luôn trung thành với ơn gọi ấy.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con biết vì Chúa mà cho đi không 

cần tính toán. Nhờ đó, con có thể phụng sự Chúa cách quảng đại hơn 

mỗi ngày. 
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28/06/22                        TH  BA TUẦN 13 TN 

                                Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo 
                                               Mt 8,23-27 

 

TRÊN SÓNG NƯỚC  

“Người này là người như thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân 

lệnh?”(Mt 8,27)  

 

Suy niệm: Con thuyền hôm ấy vượt biển theo lệnh của Thầy Giê-su: 

Thầy xuống thuyền trước, các môn đệ theo sau. Những tưởng trên 

thuyền có Thầy mọi sự sẽ bình an, dễ dàng. Nhưng không, biển động 

mạnh, sóng ập vào dường như muốn nhấn chìm con thuyền. Thầy vẫn 

ngủ, ngủ bình an, đang khi các môn đệ hoảng loạn. May thay, các ông 

vẫn còn nhớ có Thầy ở đây và đánh thức Thầy. Bài trình thuật cho thấy 

Thầy Giê-su có quyền năng trên thiên nhiên, trên cả nỗi sợ hãi của con 

người. Câu hỏi “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển 

cũng tuân lệnh?” sẽ được trả lời khi Đấng Phục Sinh hiện ra với các 

môn đệ, với lời tuyên xưng của Tô-ma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên 

Chúa của con” (Ga 20,28). 

Mời bạn – Chia sẻ: Theo Chúa Giê-su là một hành trình đòi hỏi người 

môn đệ từ bỏ sự sợ hãi, dám tin vào Ngài, dù có lúc tưởng như Ngài 

đang ngủ. “Trong một thời điểm khó khăn hay giai đoạn khủng hoảng, 

chúng ta tự khép mình, tự rào mình trong những vấn đề của mình và để 

Chúa Giê-su ra khỏi con thuyền đời ta” (ĐTC Phanxicô). Trên sóng 

nước của cuộc sống này, bạn đang chèo chống một mình, hay vẫn ghi 

nhớ Chúa đang ở cùng thuyền với mình? 

Sống Lời Chúa: Dâng Chúa các đau khổ, thất vọng bạn đang gánh 

chịu, thậm chí cả trong quá khứ. Xin Người ban cho lòng bạn được 

bình an, sống đức tin giữa những gian nan thử thách đó. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thấy Chúa thật gần, tình yêu Chúa 

vẫn đang tràn ngập trên từng nẻo đường con đi. Lạy Chúa là Đường, 

Sự thật và Sự sống của đời con. Amen. 
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29/06/22                         TH  TƯ TUẦN 13 TN 

                               Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ  
                                               Mt 16,13-19 

 

CẢM NGHIỆM  ỨC TIN 

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16) 

 

Suy niệm: Có những chân lý người ta “ngộ” ra như trong một tia chớp 

của một phút xuất thần nhưng lại có tác động sâu xa, định hướng cả 

một cuộc đời. Đó là cảm nghiệm của Phê-rô khi tuyên xưng Thầy mình 

là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống,” lời tuyên xưng “không 

phải do phàm nhân mạc khải” nhưng do Thiên Chúa. Điều đó lại càng 

đúng với Phao-lô khi ngài “ngộ” ra Đức Ki-tô qua lời nói từ “luồng ánh 

sáng” trên đường đi Đa-mát: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ” (x. 

Cv 9,1-9). Dù cảm nghiệm đức tin của hai ngài có khác nhau, cả hai 

đều cùng một niềm say mê Đức Ki-tô, trung tâm điểm đời sống của 

mình: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời 

đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, 

mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). 

Mời Bạn: Niềm xác tín say mê Đức Ki-tô nơi hai vị tông đồ cũng là 

động lực khiến các ngài hăng say rao giảng Tin Mừng không mệt mỏi 

và sức mạnh khiến các ngài dũng cảm hy sinh mạng sống để làm chứng 

cho lời mình rao giảng. Bạn được Chúa yêu thương ban ơn đức tin, trở 

thành chi thể của Hội Thánh, vốn được xây trên máu của các thánh 

Tông Đồ và Tử Đạo. Cùng với nhận thức đó, bạn hãy mạnh dạn sống 

niềm tin và lòng trung tín của mình. 

Sống Lời Chúa: Nuôi dưỡng đức tin của mình bằng việc siêng năng 

lãnh nhận bí tích Thánh Thể. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì gương anh hùng của hai 

thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Xin cho con hôm nay trung kiên theo 

bước các ngài sống chứng nhân Tin Mừng trong đời sống Ki-tô hữu 

thường nhật. 
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30/06/22                    TH  N   TUẦN 13 TN 

                  Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma 
                                                Mt 9,1-8 

 

LIÊN  ỚI TH O GƯƠNG CHÚA   

Bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt:  “Đứng dậy, vác chõng đi về 

nhà.” (Mt 9,6) 

 

Suy niệm: “Bước đầu tiên trong sự tiến triển của nền đạo đức là cảm 

thức về sự liên đới với người khác” (A. Schweitzer). Ta liên đới với 

người anh em khi sẵn lòng đặt mình vào cuộc phiêu lưu, điều rủi ro để 

nâng đỡ người ấy. Bốn người khiêng đã vui lòng chịu vất vả, rủi ro khi 

liên đới với người bại liệt: đám người quanh Đức Giê-su đông quá, phải 

điều đình với chủ nhà để dỡ mái nhà. Cũng vậy để liên đới, Đức Giê-su 

chấp nhận chữa trị cho người bại liệt trước những đôi mắt săm soi của 

giới lãnh đạo Do Thái. Có điều Ngài nhắc nhở ta không chỉ chú trọng 

đến sức khỏe thể lý, nhưng trước hết phải quan tâm đến việc chữa lành 

tâm hồn. Hồn an xác mạnh là toàn bộ đời sống con người. 

Mời Bạn: “Mọi người đều cần sự giúp đỡ và tùy thuộc vào người khác. 

Sự liên đới là điều kiện cần thiết để bộc lộ bất cứ cá nhân nào” (E. 

Fromm, nhà tâm lý học). Liên đới không phải chỉ là nâng đỡ khi có cơ 

hội, mà là sự gắn bó lâu dài với nhau. Là con cái Chúa và môn đệ Chúa 

Ki-tô, ta liên đới với mọi người, với các Ki-tô hữu khác. Sự liên đới ấy 

mời gọi bạn, mỗi khi có thể, nỗ lực dấn thân góp sức để đem lại thiện 

ích cho bất cứ người anh em nào. 

Sống Lời Chúa: Tôi xem lại lâu nay mình như hòn đảo hay đã liên đới 

với đoàn thể, giáo xứ cách nhiệt tình. Cần liên đới hơn ở lãnh vực nào 

để bộc lộ tư thế Ki-tô hữu của mình? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa liên đới với loài người khi xuống 

thế làm người, ở với, cứu giúp con người. Xin giúp con nhìn lên mẫu 

gương Chúa để có những việc làm cụ thể bày tỏ tình liên đới với người 

khác. Amen. 
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01/07/22             TH  SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN 

                                              Mt 9,9-13 

 

GIÊ-SU THẬT  ÁNG MẾN! 

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà Mát-thêu, có nhiều người thu 

thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, 

những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy 

các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 

9,11) 

 

Suy niệm: Giê-su, Chúa của chúng ta thật khác lạ; khác lạ trong cách 

chọn lựa và cách sống của Ngài. Sự khác lạ đó làm cho người ta phải 

ngạc nhiên: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân 

tội lỗi như vậy?” Thật vậy, khi thâu nạp môn đệ, Chúa Giê-su lại chọn 

Mát-thêu, một người thu thuế, lớp người vốn bị coi là tội lỗi trong xã 

hội Do Thái. Chúa cũng chọn sống theo một cung cách gần gũi với 

người tội lỗi như thế, gần gũi hài hòa đến độ, chính họ, “các người thu 

thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su” (Lc 15,1). Cách 

nghĩ của Ngài cũng thật lạ so với những cách suy nghĩ thông thường 

của người đời: Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi và chết cho họ. Và thật 

lạ, cung cách đó đã chinh phục Mát-thêu, để ông trở thành môn đệ loan 

báo Tin Mừng, và cung cách đó đã chinh phục cả thế giới! 

Mời Bạn: Chúa Giê-su thật đáng yêu và kính phục! Ngài đầy “chí khí” 

khi đồng bàn với người tội lỗi và Ngài yêu thương họ. Hôm nay, Ngài 

cũng dành cái “chí khí” ấy cho bạn và tôi, Ngài vẫn réo gọi gọi bạn và 

tôi, đứng dậy đi theo Ngài.   

Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn vì Chúa đã kêu gọi chúng ta. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa thật đáng mến, vì Chúa chọn 

chúng con làm bạn của Chúa, dù chúng con bất xứng. Chúa chọn 

chúng con, dù người đời muốn loại trừ chúng con, nhưng Chúa, Chúa 

muốn gần gũi bảo vệ chúng con. Xin cho chúng con đáp lại bằng việc 

dấn thân loan báo Tin Mừng.  
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02/07/22          TH  BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN 

                                              Mt 9,14-17 
 

CHỈ VÌ YÊU CHÚA MÀ THÔI! 

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn 

ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới 

ăn chay.” (Mt 9,15) 

 

Suy niệm: Trong một đám cưới, cô dâu chú rể là “cái đinh” của sự kiện. 

Điều này càng đúng đối với một đám cưới theo phong tục Do thái. Mọi 

sự long trọng bậc nhất đều dành cho đôi tân hôn. Ngay cả những việc 

đạo đức quan trọng như ăn chay cũng phải nhường bước cho niềm vui 

của bữa tiệc cưới khi chàng rể còn đang hiện diện. Chúa Giê-su ví mình 

như chàng rể và các môn đệ như những bạn thiết của chàng. Mọi niềm 

vui hay nỗi buồn của các môn đệ đều qui hướng về Đức Ki-tô, nghĩa là 

họ có làm gì cũng vì Chúa muốn và vì yêu mến Ngài. 

Mời Bạn: Giống như tâm sự một thiếu nữ đang yêu: “Có chàng, đánh 

phấn tô son. Vắng chàng, điểm thắm trang hồng với ai?”, việc trang 

điểm không chỉ là để làm đẹp cho bản thân mà còn để diễn tả tình yêu 

chung thuỷ. Cũng thế, làm các việc đạo đức không phải để hoàn thiện 

bản thân – sự hoàn thiện ấy đương nhiên sẽ có; tôi làm hay không làm 

việc gì đó chỉ vì ý Chúa muốn, chỉ vì lòng tôi yêu mến Ngài. Nếu mọi 

việc chúng ta làm đều “vì chàng rể”, nghĩa là vì yêu mến Đức Ki-tô thì 

việc gì cũng trở thành việc đạo đức, có giá trị, có công phúc trước mặt 

Chúa. 

Chia sẻ: Làm việc tốt với ý hướng ích kỷ khác làm việc tốt với ý hướng 

tốt thế nào ? 

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn hãy dâng lên Chúa lời 

nguyện sau:  

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, con xin dâng lên Chúa công 

việc con sắp làm đây. Con ước ao làm việc này vì yêu mến Chúa. Xin 

Chúa giúp con làm việc này hết sức tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Amen. 


