
                      

                                                           

 
 

“Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ 

nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương.” 
                                                                     

                                                                  (Lc 10, 33)                                                      
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10.07.22                  CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – C 
                                            Lc 10,25-37 

        

                        NHÂN HẬU LÀ BIẾT THƯƠNG XÓT 
  

“Ai là người thân cận với người với người đã bị rơi vào tay kẻ 

cướp?… Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người 

ấy.” (Lc 10,36-37) 

 

Suy niệm: Trong bối cảnh người Do Thái và cư dân miền Sa-ma-ri 

đang coi nhau như thù địch, dù họ có chung một tổ phụ, Chúa Giê-su 

đưa ra câu chuyện một người Sa-ma-ri để làm mẫu gương về lòng nhân 

hậu. Trong khi những bậc chức sắc của đạo Do Thái nhắm mắt làm ngơ 

trước người bị cướp trấn lột, và bị đánh đập nằm bên đường “dở sống 

dở chết” thì một người Sa-ma-ri đi ngang qua, gạt bỏ mọi định kiến, chỉ 

thấy trước mắt mình đây là một người anh em đáng thương, đang cần 

được giúp đỡ. Bất chấp nguy hiểm, ông dừng lại, và ngay lập tức, ông 

có những hành động cụ thể để sơ cứu, và còn gửi nạn nhân ở lại nơi 

quán trọ để tiếp tục chăm sóc. 

Mời Bạn: Để trả lời cho câu hỏi của người thông luật: ai là người thân 

cận mà ta phải yêu thương, Chúa Giê-su kể câu chuyện người Sa-ma-ri 

nhân hậu với lời kết: “Hãy đi và làm như vậy.” Nhân hậu là biết xót 

thương không chỉ bằng lời lẽ mà bằng việc làm cụ thể. Một chút lắng 

lòng xem ta có dám trả giá khi chọn lựa làm điều tốt? Có dám tháo dỡ 

mọi rào cản của tự ái, sự thù hận để yêu thương và giúp đỡ anh chị em? 

Có dám gánh cịu những phiền toái, hệ luỵ, thậm chí những thiệt thòi 

khi dấn thân phục vụ tha nhân? 

Sống Lời Chúa: Chuyên cần “làm việc thiện, không sờn lòng nản 

chí” (x. 2Tx 3,13), đặc biệt, đối với người mình không mấy thiện cảm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa luôn dùng mọi cách 

dạy chúng con sống yêu thương để trở thành chứng nhân của lòng 

thương xót Chúa ở giữa thế gian. Amen. 
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 11.07.22                      THỨ HAI TUẦN 15 TN 

                                    Thánh Bê-nê-đi-tô, viện phụ 

                                               Mt 10,34-11,1 

   

                                        ĐẶT CHÚA HÀNG ĐẦU 

  

“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu 

con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (Mt 

10,37) 

 

Suy niệm: Gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc 

sống con người. Đó là nơi họ được nuôi nấng và dạy dỗ với lòng yêu 

thương. Đó là nơi họ nhận lãnh nguồn động viên, khích lệ và lời cầu 

nguyện để bước đi trên đường đời. Tuy nhiên, Chúa muốn những kẻ 

theo Chúa phải đặt tình yêu dành cho Chúa ưu tiên hơn tình yêu dành 

cho gia đình. Kỳ thực, khi mối bận tâm dành cho gia đình ở vị trí thứ 

yếu so với việc làm môn đệ Chúa, thì người ta mới biết cách yêu 

thương gia đình mình. Ai thực sự yêu mến Chúa, người ấy mới thực sự 

yêu thương gia đình, như C.S. Lewis diễn tả: “Tình yêu dành cho Chúa 

Giê-su phải đứng hàng đầu, nhờ đó bạn càng yêu thương hơn nữa 

những người mà bạn quí nhất”. 

Mời Bạn: Khi đặt Chúa Giê-su ở vị trí số một, thì người ta sẽ đặt gia 

đình ruột thịt của mình vào trong một gia đình rộng lớn hơn – đó là gia 

đình đức tin của những ai lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Như 

vậy, cha mẹ, con cái là đàn chiên của Chúa; và bạn được mời gọi nâng 

đỡ thân quyến mình để họ cũng trở nên những môn đệ của Người. 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi dành thời gian xét lại lựa chọn căn bản 

của đời mình để một lần nữa đặt Chúa Giê-su lên trên gia đình máu mủ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tháo gỡ những ràng buộc 

thái quá với gia đình vốn dĩ xích chân con bấy lâu nay. Nhờ đó, con 

được tự do để tận hiến đời mình cho Chúa và để thực sự yêu thương 

người thân cận như ý Chúa muốn. Amen. 
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12.07.22                          THỨ BA TUẦN 15 TN 
                                                 Mt 11,20-24 

 

                                         ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI 
  

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn 

các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20) 

 

Suy niệm: Dù bạn không phải là „fan‟ bóng đá, hẳn bạn cũng xuýt xoa 

tiếc rẻ cho một đội bóng „toàn sao‟ sau 90 phút thi đấu với không biết 

bao nhiêu cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng lại để vuột trôi qua trước 

mũi giày mà không thể chuyển thành bàn thắng và rồi bị thủng lưới 

trong những phút đá bù giờ. Quy luật trong bóng đá là thế: đội bóng 

nào không biết tận dụng cơ hội, đội đó sẽ chuốc lấy thất bại. Theo dòng 

thời sự để ví von, cũng có thể nói như thế: Các „đội bóng‟ Khô-ra-din, 

Ca-phác-na-um, Bét-sai-đa, với biết bao cơ hội là những phép lạ thực 

hiện ở giữa họ mà họ không „ghi được bàn thắng‟ trước đối thủ là sự ác, 

ắt là họ sẽ không thoát khỏi thất bại ê chề: chính họ sẽ bị trầm luân. 

Chả bù với các „đội‟ Tia và Si-đôn, giá mà họ chỉ có được một nửa cơ 

hội như thế thôi, ắt họ đã ghi bàn quyết định đó là sám hối ăn năn và 

lãnh nhận được ơn cứu độ rồi. 

Mời Bạn điểm lại những cơ hội Chúa đã ban cho bạn, nhất là những cơ 

hội bị bỏ lỡ. Bạn có thấy tiếc xót cho mình không? Rất may cho bạn, 

khi bạn đang đọc những dòng chữ này, bạn vẫn còn trong 90 phút thi 

đấu của đời bạn! Trong thời gian còn lại đó, xin bạn tận dụng những cơ 

hội Chúa ban cho, đừng bỏ lỡ nữa! 

Chia sẻ: Cộng đoàn của bạn đã có thể tận dụng những ơn huệ Chúa ban 

để giúp nhau thăng tiến chưa? 

Sống Lời Chúa: Nghiêm túc kiểm điểm đời sống mỗi ngày để kịp thời 

khắc phục những lỗi lầm thiếu sót. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
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13.07.22                       THỨ TƯ TUẦN 15 TN 

                                           Thánh Hen-ri-cô 

                                               Mt 11,25-27 

 

                               BÉ MỌN TRƯỚC THIÊN CHÚA 

  

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu 

không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng 

lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25) 

 

Suy niệm: Người leo núi có những tâm trạng trái ngược nhau. Đứng ở 

dưới mặt đất bằng, tầm mắt người ta thật hạn hẹp; nhưng khi leo lên tới 

đỉnh núi, chưa kịp thoả mãn niềm tự hào vì chinh phục được đỉnh cao thì 

ngay lập tức lại thấy mình thật bé nhỏ và bị nhấn chìm trước quang cảnh 

đang trải rộng dưới chân. Có thể mượn tâm trạng đó để cảm nghiệm sự 

sâu thẳm vô biên của Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Có dám từ bỏ vị trí thấp 

lè tè, chật chội của cái tôi ích kỷ để đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống 

thánh thiện, lúc đó người ta mới thấy được sự nhỏ bé của mình và đồng 

thời cảm nhận được sự cao cả thánh thiện của Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Bạn không nhất thiết phải là người mù chữ thất học mới có 

thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Trái lại, như người ta thường nói: 

“Càng học càng thấy mình dốt”, điều kiện ban đầu để đến với Thiên 

Chúa không phải là bằng cấp này, học vị kia mà là thái độ khiêm tốn. 

Chính nhờ nhận biết mình bé mọn bạn có thể sẵn sàng đón nhận mạc 

khải của Chúa. Và một khi đã bước vào thế giới của mầu nhiệm, bạn sẽ 

càng thấy mình bé mọn và càng khao khát Thiên Chúa nhiều hơn nữa. 

Chia sẻ những kinh nghiệm của bạn trên con đường tìm gặp Chúa: những 

thử thách bạn đã trải qua; những sự ngọt ngào Chúa đã cho bạn cảm nếm… 

Sống Lời Chúa: Trước khi cầu nguyện, bạn có một cử chỉ diễn tả tâm 

tình khiêm tốn trước mặt Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin hướng 

dẫn con theo chân lý của Người. 
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14.07.22                      THỨ NĂM TUẦN 15 TN 

                              Thánh Ca-mi-lô Len-li, linh mục 

                                              Mt 11,28-30 

 

                                    HỌC VỚI THẦY GIÊ-SU 

  

“Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường.” (Mt 11,29) 

 

Suy niệm: Các bậc võ sư công phu đã đạt tới mức thượng thừa bao giờ 

cũng có những ngón đòn ruột, những thế võ bí truyền mà các vị chỉ dạy 

cho những môn đệ thân tín nhất, những người trung thành và có khả 

năng kế thừa sự nghiệp của mình. Ngón bí truyền mà Thầy Giê-su dạy 

chúng ta “hãy học với Chúa” không phải là khả năng làm phép lạ chữa 

bệnh hay trừ quỉ, càng không phải là tài giảng thuyết hùng biện hấp 

dẫn. Đó là những đòn tuyệt chiêu đem lại chiến thắng trước kẻ thù hung 

hãn nhất là ma quỉ. Đòn số Một: Hiền Lành, đòn này có thể khuất phục 

tất cả mọi thứ bạo lực. Đòn số Hai: Khiêm Nhường, liên hoàn với đòn 

số một, có khả năng hoá giải được cả nọc độc kiêu căng của ma quỉ. 

Mời Bạn: Lắm khi chúng ta tưởng lầm rằng hiền lành và khiêm 

nhường là dấu hiệu của sự yếu đuối, khiếp nhược hèn hạ. Xin bạn nhớ 

cho rằng nhờ hiền lành và khiêm nhường mà Thầy Giê-su đã tiêu diệt 

được tội lỗi và sự chết. Cứ chiêm ngắm cuộc đời và nhất là cuộc thương 

khó của Ngài thì rõ. 

Chia sẻ: Cần phải có nghị lực thật mạnh mẽ và tâm hồn thật cao 

thượng mới có thể dùng “hiền lành và khiêm nhường” để chiến thắng 

bạo lực và kiêu căng. Bạn thảo luận xem có thật như thế không. 

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời Chúa Giê-su, 

đặc biệt trong cuộc thương khó của Ngài để thấy được đức “hiền lành và 

khiêm nhường” của Chúa, để mến phục, thấm nhiễm và sống như Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường vô 

cùng, xin hãy dạy con sống như Chúa. 
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15.07.22                   THỨ SÁU TUẦN 15 TN 

                  Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT 

                                              Mt 12,1-8 

 

                                CHÚA MUỐN LÒNG NHÂN 

  

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12,7) 

 

Suy niệm: Luật lệ là những quy tắc được đặt ra để đảm bảo được sự hài 

hòa trong cách ứng xử của con người và nhờ đó giúp cho con người 

thăng tiến. Thế nhưng, thói nệ luật khiến cho những qui định vốn cần 

thiết trở nên hình thức cứng nhắc và vô nghĩa. Việc tuân giữ các giới 

răn của Chúa cũng có nguy cơ rơi vào thói nệ luật như đã thấy trong 

cách giữ luật của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Trước thói nệ luật 

của họ, Chúa Giê-su nhấn mạnh: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ 

tế.” Chúa Giê-su muốn con người đến với Chúa bằng cả tấm lòng, bằng 

tình yêu thương thay vì là bằng những luật lệ hình thức cứng nhắc. 

Mời Bạn: Đối với Chúa mà đã thiếu tấm lòng thì khi cư xử với nhau 

người ta cũng sẽ thiếu cảm thông với nhau, thiếu sự đồng cảm với hoàn 

cảnh của người khác, thay vào đó, người ta dễ xét nét, bắt bẻ, lên án 

nhau, loại trừ nhau. Điều Thiên Chúa muốn là lòng nhân, một tấm lòng 

bao dung “cây lau bị giập không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét chẳng nỡ 

tắt đi” (Mt 12,20). Bạn hãy tự hỏi mình: tôi có đang cư xử với người 

khác bằng tấm lòng nhân ái bao dung như Đức Ki-tô hay không? 

Sống Lời Chúa: Thay vì lên án, xét đoán khắt khe đối với người khác, 

bạn tập nhìn người và việc theo chiều hướng tích cực để giúp nhau sửa 

chữa khuyết điểm và phát huy những ưu điểm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi được 

tuân giữ với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con luôn 

biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri ân và đến với anh chị em 

với tấm lòng yêu mến. Amen. 
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16.07.22                     THỨ B Y TUẦN 15 TN 

                                      Đức Mẹ núi Cát Minh 

                                               Mt 12,14-21 

 

                                 B N Đ    UÁ  GIÊ-SU ƠI!” 

  

“Đây là người Tôi Tớ Ta đã tuyển chọn, đây là người  Ta yêu dấu: 

Ta hài lòng về Người.” (Mt 12,18) 

 

Suy niệm: “Bạn đẹp quá, Giê-su ơi!” Nhạc sĩ Lê Đức Hùng, trong một bài 

ca của mình, đã ngưỡng mộ thốt lên như thế khi chiêm ngưỡng Đức Giê-

su. Quả thật Đức Giê-su là Người Tôi Trung “luôn đẹp lòng Chúa và 

được Ngài yêu mến, Chúa hài lòng về Người” (x. Is 42,1-4) mà ngôn sứ I-

sai-a đã tiên báo. Khi Chúa Giê-su chịu phép rửa ở sông Gio-đan, chính 

Chúa Cha xác nhận điều đó cùng với Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ 

câu ngự xuống trên Ngài. Chúa Giê-su thật đẹp vì Ngài „chạnh lòng 

thương‟ chữa lành người bại tay trước những cặp mắt căm tức của những 

người Pha-ri-sêu. Đức Ki-tô sẵn sàng đối chất với người Do thái về việc 

đó và rồi Ngài đã chiến thắng tội lỗi đem lại nền công lý cho vạn dân nhờ 

cái chết của Ngài trên thập giá. Chân dung của Đức Giê-su Ki-tô quả là 

trùng khớp với chân dung Người Tôi Trung của Chúa mà I-sai-a đã mô tả. 

Mời Bạn: “Bạn đẹp quá, Giê-su ơi!” Có bao giờ bạn thốt lên lời đó khi 

chợt nhận ra Đức Giê-su, Người Tôi Trung, thật đẹp, thật đáng mến 

chưa? Mời bạn sốt sắng suy niệm Lời Chúa để chiêm ngắm chân dung 

Ngài và cứ để niềm yêu mến thiết tha trào dâng trong tâm hồn bạn và 

xin Người Tôi Trung biến đổi bạn trở nên giống Ngài, cho bạn được kết 

hiệp nên một với Ngài. 

Chia sẻ: Bạn cảm mến nét đẹp nào trong chân dung Người Tôi 

Trung “rất mực hiền lành” mà I-sai-a mô tả? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian để suy niệm Lời Chúa và 

dâng lên Chúa những tâm tình cảm mến sâu xa. 

Cầu nguyện: Dâng lên Chúa lời tâm sự tha thiết nhất của chính bạn. 


