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03/07/22                    CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C 
Lc 10,1-12.17-20 

 

SỨ VỤ CẤP BÁCH 
  

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa 

gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, vì “Cha 

của Thầy cũng là Cha của anh em” (Ga 20,17); và như thế mọi người là 

anh em với nhau. Thế nhưng, có những người con chưa biết Cha mình, 

giống như những đứa con, vì lý do nào đó, đã bị lạc mất cha. Trong gia 

đình nhân loại này, vì chưa nhận Chúa là Cha nên nhiều người chưa 

nhận nhau là anh em. Đòi hỏi cấp bách là làm thế nào để những anh chị 

em đang bị “lạc” được nhận biết Cha, và để mọi người nhận biết nhau 

là anh chị em nhận ra mình đều là con cái trong gia đình Thiên Chúa. 

Ước muốn cấp bách này giống như đồng lúa chín vàng phải thu hoạch 

ngay, nếu để chậm trễ, lúa sẽ rụng rơi và hư mất. 

 

 Mời Bạn: Chúa Giê-su thao thức trước “đồng lúa chín mà thiếu thợ 

gặt.” Người môn đệ Chúa có thao thức thế không? Ngài đã ra lệnh cho 

các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc đến nay đã 2.000 

năm, thế nhưng số người tin theo Chúa chỉ khoảng 1/3 dân số thế giới. 

Riêng tại Việt Nam, số người tin Chúa chưa đầy 10%. Thế giới, cách 

riêng đất nước, dân tộc Việt Nam như đồng lúa chín vàng đang là lời 

kêu gọi thúc bách và thách đố cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì? 

  

Sống Lời Chúa: Đưa lời cầu cho lương dân vào lời cầu nguyện và đưa 

việc thăm viếng, chia sẻ với anh em lương dân vào chương trình hành 

động hằng ngày. 

 

 Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa giao cho chúng con sứ vụ loan 

báo Tin Mừng cho anh em lương dân. Xin cho chúng con lòng nhiệt 

thành với sứ vụ cao quý này. 
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04/07/22                       THỨ HAI TUẦN 14 TN 

Th. Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha 

Mt 9,18-26 

 

NHỜ ĐỤNG CHẠM ĐẾN CHÚA 

  

Ngƣời đàn bà sờ vào tua áo của Ngƣời, vì bà nghĩ: “Tôi chỉ cần sờ 

vào áo của Ngƣời thôi là sẽ đƣợc cứu.” (Mt 9,21) 
  

Suy niệm: Y khoa ngày nay xác nhận rằng người hay tham gia sinh 

hoạt xã hội, tiếp xúc cởi mở và vui tươi với người khác sẽ bớt được 

những chứng bệnh về tim mạch và có sức đề kháng khả quan hơn. Một 

em bé được cha mẹ thường xuyên ôm ấp sẽ phát triển tốt hơn những em 

không được may mắn như vậy. Việc đụng chạm, tiếp xúc thể lý giữa 

con người với con người đem lại nhiều ích lợi cho họ. Điều này càng rõ 

ràng hơn nếu con người được đụng chạm, tiếp xúc với Đức Giê-su, 

Thiên Chúa-con người. Đụng đến Ngài, người đàn bà bị băng huyết 12 

năm được cứu chữa; em bé đã chết được bàn tay Ngài đụng đến liền 

chỗi dậy. Từ thân xác Ngài, sức mạnh kỳ diệu đã được truyền lại cho kẻ 

đụng chạm, để đem lại cho họ sự sống, việc chữa lành, sự phục hồi. 

 

 Mời Bạn: Xác tín rằng mỗi khi rước lễ, bạn cũng đang được hân hạnh 

tiếp xúc, đụng chạm đến thân thể Chúa, Đấng đã đem lại sự sống, sức 

mạnh cho bao người. Sau khi đón rước Ngài như vị khách quý, tựa 

người bạn thân, bạn cũng phải trở thành một “Ki-tô khác”, mang lại an 

vui, bình an, sức mạnh cho ai tiếp xúc với bạn. 

 Sống Lời Chúa: Xem lại cách rước lễ của mình và chấn chỉnh cho 

xứng đáng. 

 Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi con, biến đổi từ từ qua 

cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần 

con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe Lời 

Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn 

sau mỗi lần gặp Chúa. Amen. (Rabbouni) 
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05/07/22                       THỨ BA TUẦN 14 TN 

Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục 

Mt 9,32-38 

 

THƢƠNG CHIÊN BƠ VƠ 

  

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thƣơng, vì họ lầm than 

vất vƣởng, nhƣ bầy chiên không ngƣời chăn dắt. Bấy giờ, Ngƣời 

nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy 

anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,36-38) 

 

Suy niệm: Đàn chiên bơ vơ không có người chăn có nguy cơ trở thành 

bầy chiên hoang, và cái kết là tan tác vì gặp phải sói dữ, kẻ trộm săn 

bắt. Cũng vậy, lúa đã chín mà không có người gặt thì lúa đó sẽ bị mưa 

gió bão tố vùi dập, và rồi nó cũng trở thành một đám lúa hoang tàn. 

Làm sao Chúa không động lòng thương xót khi nhìn cảnh bầy chiên tan 

tác và đám ruộng hoang phế như vậy được. Phải mất bao nhiêu công 

sức chăm bón thì người nông dân mới trồng được một ruộng lúa và chờ 

đến ngày nó chín vàng để thu hoạch. Cũng vậy, gầy dựng được một đàn 

chiên cũng là một quá trình đầy khó khăn vất vả. Thành quả đã gần đạt 

được, chỉ còn thiếu người chăn và thợ gặt mà thôi. Đứng trước hoàn 

cảnh đó, các môn đệ của Chúa phải có hành động cụ thể 

 Mời Bạn: Chúa muốn các môn đệ và mỗi người chúng ta cộng tác với 

Ngài bằng cách “cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Cánh đồng 

truyền giáo hiện nay vẫn còn rất bao la bát ngát. Chúng ta hãy khích lệ 

và cầu nguyện cho có nhiều ki-tô hữu sẵn sàng quảng đại đáp lại lời 

mời gọi của Chúa để trở thành những tay thợ gặt nhiệt thành. 

 Sống Lời Chúa: Tôi luôn ý thức rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng là 

bổn phận và trách nhiệm của mọi Ki-tô hữu. 

 Cầu nguyện: Hát: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng 

mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, Nước 

Chúa rộng lan khắp nơi”. 
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06/07/22          THỨ TƢ ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN 

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo 

Mt 10,1-7 

 

SỨ VỤ NGƢỜI TÔNG ĐỒ  

Khi ấy Đức Giê-su gọi mƣời hai môn đệ lại, để ban cho các ông 

quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các 

bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su khởi công đặt nền móng xây dựng Giáo Hội tại 

thế này khi chọn gọi mười hai tông đồ. Công việc quan trọng như vậy, 

nhưng danh sách của Nhóm Mười Hai lại không gồm những người ưu 

tú. Họ xuất thân từ nhiều thành phần, tính cách khác nhau, nhiều người 

từ tầng lớp bình dân. Dù vậy, Ngài vẫn tin tưởng trao cho các ông 

quyền năng và sứ vụ: quyền năng trừ quỷ và chữa bệnh cùng với sứ vụ 

loan báo Tin Mừng Nước Trời. Sứ mạng của các ông ban đầu là “đến 

với các chiên lạc nhà Ít-ra-en” nhưng sau khi lãnh nhận Thánh Thần, sứ 

mạng đó được mở rộng “cho muôn dân” (Lc 24,47), và hơn nữa “cho 

mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). 

 Mời Bạn: Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ngay từ thời các 

tông đồ, Tin Mừng đã được loan báo khắp đế quốc Rô-ma và những 

vùng miền xa xôi trên thế giới. Qua bí tích Rửa tội, mọi Ki-tô hữu đều 

lãnh nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng này. Bạn đã có những việc cụ 

thể nào để loan báo Tin Mừng, để giới thiệu Đức Ki-tô cho một người 

chưa tin không? Hay bạn vẫn cho rằng công việc đó là của các linh 

mục, tu sĩ chứ không phải của bạn, một Ki-tô hữu? 

 Sống Lời Chúa: 1/ Tham gia một đoàn thể tông đồ trong giáo xứ của 

bạn để có những hoạt động chung cụ thể cho việc loan báo Tin Mừng. 

2/ Mỗi ngày, trong giờ kinh gia đình, dâng một lời cầu nguyện cho một 

gia đình lương dân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng con niềm thao thức để 

con có thể nói như thánh Phao-lô: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao 

giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). 
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07/07/22           THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN 

  Mt 10,6-15 

 

SỐNG VÀ LÀM NHƢ CHÚA DẠY 
  

“Anh em đã đƣợc cho không thì cũng phải cho không nhƣ vậy.” 

(Mt 10,8) 

 

Suy niệm: Khi sai mười hai tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa 

Giê-su đã căn dặn rất kỹ. Ngài nói các ông “đừng mang bao bị, đừng 

mặc hai áo” để các ông không cậy dựa vào tiền của, không tìm kiếm lợi 

lộc để chuyên tâm cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngài sai các ông đi 

như “con chiên đi vào giữa bầy sói” (Mt 10,16) nhưng đồng thời cũng 

trang bị cho các ông quyền năng siêu nhiên là chữa bệnh và trừ quỷ. 

Ngài còn dạy các ông cách ứng xử khi vào các thành thị, làng mạc, khi 

đến với từng gia đình, từng người. Ngài lưu ý các ông nhớ rằng những 

quyền năng ấy không phải tự các ông có thể làm được mà đó là do 

Thiên Chúa. Vì thế, các ông hãy sống và hoạt động cách quảng đại, vô 

vị lợi, và tin tưởng phó thác nơi Chúa. 

 

 Mời Bạn: Qua bí tích Rửa tội, bạn cũng được sai đi không phải để 

vinh danh bản thân hay thu quén tư lợi mà là để đem Tin Mừng Chúa 

Ki-tô đến cho những người mình được sai đến. Vì thế món quà đầu tiên 

mà bạn có thể trao tặng đó là “bình an của Chúa đến trong nhà này”, và 

rồi món quà cao quý nhất dành cho họ là “hôm nay ơn cứu độ đã đến 

trong nhà này” (x. Lc 19,9). 

 

 Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ trong cộng đoàn hoặc một 

việc bác ái cách kín đáo tế nhị. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa mời gọi con sống và làm như 

Chúa, nhưng đôi khi con lại không bắt chước Chúa, xin cho con tập 

mang Lời Chúa ra thực hành mỗi ngày, để tâm hồn và con người của 

con xứng đáng là mô đệ đích thực của Chúa. Amen. 
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08/07/22                    THỨ SÁU TUẦN 14 TN 
Mt 10,16-23 

 

THẾ QUÂN BÌNH CỦA MÔN ĐỆ 
  

“Thầy sai anh em đi nhƣ chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em 

phải khôn nhƣ rắn và đơn sơ  nhƣ bồ câu.” (Mt 10,16) 

 

Suy niệm: “Không một người nào được gọi là mạnh, nếu không có nơi 

mình những điều trái ngược rõ nét nhất.” Có thể hội tụ và quân bình nơi 

bản thân những điều trái ngược quả không dễ dàng chút nào! Tuy nhiên, 

đấy lại là tố chất Đức Giê-su mong đợi nơi các môn đệ: vừa khôn như 

con rắn, vừa đơn sơ tựa bồ câu. Bởi vì thế lực các ông phải đối đầu trên 

con đường sứ mạng là sói dữ, là gian dối, cạm bẫy của ma quỷ. Sẽ khó 

khăn cho môn đệ nào không biết kết hợp sự dịu hiền bên ngoài và tính 

mạnh mẽ, kiên định bên trong. Khôn như rắn mà không đơn sơ tựa bồ 

câu thì thiếu hăng say, hèn nhát và ích kỷ. Đơn sơ như bồ câu mà không 

khôn như rắn sẽ dễ vỡ vụn trước bạo lực của sói dữ. Do đó, lý tưởng của 

người môn đệ là sống quân bình, kết hợp cả hai tố chất ấy. 

  

Mời Bạn: Kinh nghiệm bản thân cho thấy rằng hễ ai thiên về điều này 

sẽ khiếm khuyết điều kia. Người khiêm nhường sẽ không đề cao 

mình,  trái lại, người đề cao mình khó mà khiêm nhường, là một ví dụ 

minh họa. Muốn trở nên môn đệ hoàn hảo, bạn được mời gọi sống sự 

hài hòa, quân bình giữa những điều trái ngược, giữa điều muốn làm với 

không muốn làm. Đó là lý tưởng sống Đức Giê-su đề ra cho bạn đó!  

 

 Sống Lời Chúa: Tôi tập sống tố chất người môn đệ qua việc đón nhận 

cách tích cực những trái ý trong ngày.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng công minh nhưng đầy tình thương. 

Xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ và khôn ngoan, để con vừa hiền 

lành, nhưng cũng vừa mạnh mẽ loan Tin Mừng cho thế gian đầy hiểm 

nguy, thách đố và giả dối này. Amen. 
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09/07/22                    THỨ BẢY TUẦN 14 TN 

Th. Zao Rong, linh mục và các bạn tử đạo 

Mt 10,24-33 

 

TRÒ KHÔNG HƠN THẦY  

Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Hai con chim sẻ chỉ bán 

đƣợc một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống 

đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến 

tóc trên đầu anh em, Ngƣời cũng đếm cả rồi.” (Mt 10,29-30) 

 

Suy niệm: Khi sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su 

đồng thời cũng cảnh báo về khó khăn mà họ phải đương đầu. Bởi môn 

đệ không thể hơn thầy. Nếu Đức Giê-su, Thầy của họ, mà còn bị người 

ta xử tệ, xuyên tạc là bị quỷ ám, là Bê-en-dê-bun, huống chi là môn đệ. 

Vì thế, khi tiên báo như vậy, Chúa Giê-su muốn các Tông đồ xác định 

trước lập trường để dấn thân. Và phải biết mình đi trong tình trạng khẩn 

nguy như “chiên con đi giữa bầy sói” (Mt 10,16). Nhưng trong mọi thử 

thách ấy, người môn đệ luôn được Thầy bảo đảm cho rằng: không bao 

giờ họ bị diệt vong, và không ai cướp được họ khỏi tay Chúa Ki-tô – vị 

Mục tử nhân lành (x. Ga 10,28). Thậm chí là tóc trên đầu của họ cũng 

được Chúa Cha gìn giữ. Vậy nên, điều Chúa Ki-tô muốn là người môn 

đệ hãy an tâm ra đi và đừng sợ hãi. 

Mời Bạn: Chúa Giê-su biết trước những khó khăn mà người môn đệ 

phải đối diện khi ra đi rao giảng Tin Mừng; cũng như chính Ngài, thập 

giá là giải pháp duy nhất để thực hiện chương trình cứu độ Chúa Cha 

giao phó, và đó cũng là con đường dẫn Ngài về với Chúa Cha. Và môn 

đệ không thể hơn thầy. Vậy, bạn có xác định được lối đi của mình khi 

chọn theo Chúa Ki-tô chưa? 

Sống Lời Chúa: Hãy sẵn sàng với những khó khăn của ngày hôm nay, 

bởi ngày nào có cái khổ của ngày đó. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, con tin rằng Chúa không bỏ con mồ côi. 

Xin cho con dám sống điều con tin. Amen. 


