
                      

                                                           

 
 

“Mác-ta! Mác-ta ơi!  
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17/07/2022:              CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN - C 
                                                Lc 10,38-42 

  

                         NHƯ LÒNG CHÚA MONG MUỐN  

 

Chúa Giê-su nói: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng về 

nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã 

chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42) 

 

Suy niệm: Triết gia Gabriel Marcel, trong một vở kịch, đã dựng cảnh 

một người vợ nhất quyết tặng chồng cô nhân ngày sinh nhật một đôi 

giày mà cô ưa thích, mặc dù trước đó, chồng cô bỗng nhiên bị tai nạn 

phải cưa đi đôi chân. Chồng cô không cần đôi giày nữa, nhưng cô vẫn 

tặng vì đó là đôi giày cô ưa thích. 

Thật giống với tình huống của cô Mác-ta ở đây. Cô lo lắng tất bật để 

thết đãi Chúa một bữa ăn thật thịnh soạn. Nhưng cô không hiểu rằng 

Thầy Giê-su đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Ngài đang 

phải chiến đấu nội tâm căng thẳng. Và ngoài kia, nơi đền thờ, biết bao 

nhiêu mũi dùi thù địch đang chĩa vào Ngài. Điều Ngài tìm kiếm nơi tổ 

ấm Bê-ta-ni-a này là một chốn yêu thương, một nguồn an ủi cảm thông, 

một sự lắng nghe, chia sẻ. Cô Mác-ta yêu Chúa. Nhưng cô không hiểu 

Chúa. Cô yêu Chúa theo kiểu của cô. Cô Ma-ri-a cũng yêu Chúa nhưng 

cô hiểu Chúa. Nên cô đã chọn điều Chúa mong muốn. 

Mời Bạn: Bạn có bao giờ tìm hiểu điều Chúa muốn tôi làm cho Ngài 

bây giờ là gì? Bạn hãy tìm cho ra điều đó và hãy làm theo ý muốn của 

Ngài và làm theo cách Ngài mong muốn. 

Chia sẻ: Làm điều tốt theo ý của tôi có phải là điều tốt thật không? Hay 

đúng ra, tôi, chúng ta tất cả đều phải làm điều tốt như lòng Chúa mong 

muốn? 

Sống Lời Chúa: Thường xuyên tâm niệm “làm điều tốt như lòng Chúa 

mong muốn”. 

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…” 
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18/07/2022:                 THỨ HAI TUẦN 16 TN 
                                             Mt 12,38-42 

  

                            DẤU LẠ TRONG ĐỜI THƯỜNG  

Chúa Giê-su nói: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. 

Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ngôn sứ 

Gio-na.” (Mt 12,39) 

 

Suy niệm: Người Do Thái thích thế, thích một dấu lạ „từ trên trời rơi 

xuống‟, trong khi Đức Giê-su đã làm nhiều phép lạ trước mắt họ thì họ 

lại không tin. Cha ông họ cũng đã từng thích một Thiên Chúa cứ ở tít 

trên núi Si-nai đằng sau những đám mây, chứ đừng tỏ vinh quang của 

Ngài dù chỉ là qua gương mặt của Môi-sê. Và nhất là đừng có dấu lạ 

một Đấng Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, một Đức Ki-tô 

đồng hành với họ trong cuộc đời thường này. Đức Giê-su từ chối lời 

yêu cầu của họ nhưng lại hứa cho họ một dấu lạ còn vĩ đại hơn: đó là 

chính sự chết và phục sinh của Ngài. 

 

Mời Bạn: Quả thật, “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn 

cho những ai khiêm nhường” (1Pr 5,5). Cặp mắt tâm hồn bị bưng bít 

bởi thành kiến, kiêu căng, tự mãn không thể nhận ra những dấu lạ. 

Không cần tìm kiếm phép lạ đâu xa, Chúa vẫn thực hiện trong đời 

thường của bạn đấy thôi và chỉ những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn mới 

nhận ra được. 

 

Chia sẻ: Bạn hãy nhớ lại, chắc chắn trong đời bạn Chúa đã nói với bạn 

qua một sự việc lạ lùng nào đó. 

 

Sống Lời Chúa: Khiêm tốn để khám phá ra bàn tay của Thiên Chúa 

quyền năng trong mọi sự, mọi biến cố và nhận ra ý muốn của Người. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ, ngay 

thẳng và mẫn cảm để con nhận ra tình thương, quyền năng và lời mời 

gọi của Chúa trong từng dấu chỉ nhỏ của cuộc sống. 
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19/07/2022:                    THỨ BA TUẦN 16 TN 
                                                Mt 12,46-50 

  

                            THI HÀNH Ý MUỐN CHÚA CHA  

 

Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh 

em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, 

người ấy là anh chị em, là mẹ tôi.” (Mt 12,49-50) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su thực thi sứ mệnh cứu thế trong sự vâng phục 

hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Ngài nói: “Lương thực nuôi sống Thầy là 

thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Ngài luôn tìm kiếm 

ý Cha và làm đẹp lòng Cha trong mọi sự. Trong vườn Cây Dầu, run sợ 

trước chén đắng cuộc khổ nạn sắp phải uống, Ngài tha thiết xin cùng 

Chúa Cha: “Xin đừng theo như Con, một xin vâng theo ý Cha” (Lc 

22,42). Giữa Ngài và những ai thi hành ý của Cha trên trời có một 

tương quan thân thiết như những người trong một gia đình ruột thịt, 

Ngài gọi họ là mẹ, là anh chị em của Ngài. 

Mời Bạn: Để hoàn tất ơn gọi và sứ mệnh của mình, mỗi Ki-tô hữu 

được mời gọi theo gương Chúa Giê-su tìm kiếm, nhận ra, yêu mến và 

làm theo thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa được tỏ ra trong Lời Chúa, qua 

các giới răn, giáo huấn của bề trên cũng như các biến cố lớn nhỏ xảy 

đến cho ta hằng ngày. Thánh ý Chúa nhiệm mầu, vượt qua trí hiểu hạn 

hẹp con người. Rất nhiều khi vì chủ quan, chiều theo cảm tính, cái tôi 

quá lớn và thiếu lòng quảng đại với Chúa với anh em, ta làm theo ý 

riêng của mình. 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện, đối thoại, chia sẻ bàn hỏi là những cách 

thông thường để giúp nhận ra thánh ý Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Cha, thánh ý Cha là niềm vui và an bình cho tâm 

hồn con. Xin cho con biết can đảm từ bỏ chính mình, biết lắng nghe và 

tôn trọng sự thật, biết cộng tác với nhau để mở rộng Nước Cha và làm 

cho ý Cha được mọi người nhận biết và tuân hành. 
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20/07/2022:                  THỨ TƯ TUẦN 16 TN 

                        Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo 

                                                  Mt 13,1-9 

  

                             HÀO PHÓNG VÀ KIÊN NHẪN  

“Hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt 

được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,8-9) 

 

Suy niệm: Hạt giống là Lời Thiên Chúa, mà Ngài là người gieo giống 

lại hào phóng gieo chúng vào vệ đường, nơi đá sỏi, bụi gai, chứ không 

chỉ nhắm vào vùng đất màu mỡ mà thôi! Một công việc thật nhiều rủi 

ro, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, Ngài không coi đó là 

việc phung phí, vô nghĩa, vô ích. Có những hạt giống đức tin phải nằm 

chờ 10, 20, 30 năm sau mới nẩy mầm sinh trái... Kinh nghiệm truyền 

giáo cho chúng ta biết được điều này. 

Mời Bạn: Làm việc gì chúng ta cũng muốn “thu vào tối đa, chi ra tối 

thiểu”, mà lại phải có kết quả ngay. Thế mà việc gì cũng có thời gian 

của nó: một vụ lúa chí ít cũng mất ba tháng; mùa lúa đức tin cũng thế: 

hôm nay bạn gieo hạt, nhưng mùa thu hoạch có khi lại là đời cháu nội, 

cháu ngoại của bạn. Hào phóng và kiên nhẫn là nét đẹp mà bạn có thể 

thấy nơi Chúa Giê-su, nhà truyền giáo vĩ đại. 

Chia sẻ: Việc của bạn và tôi hôm nay là làm cho hạt giống đức tin nơi 

mình trổ sinh thật nhiều bông hạt, để vừa bù vào những hạt chết ngạt 

nơi bụi gai, vệ đường... vừa kích thích cho những mầm hạt mới nhú có 

cơ may sinh trưởng (Thông điệp Phát triển các dân tộc). Bạn cụ thể 

hoá lời đó cách nào trong cuộc sống của bạn? 

Sống Lời Chúa: Quan sát khu vực bạn sống có ai lơ là, bỏ đạo, lương 

dân có thiện chí... bạn tìm cách tiếp cận đưa họ về với Chúa và Hội 

Thánh (hy sinh, cầu nguyện, làm gương sáng, nói về Chúa...). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con chuyên cần lắng nghe lời Chúa và 

hăng hái rao truyền để làm cho người khác nhận biết Chúa là Đấng 

Cứu Độ. 
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21/07/2022:                  THỨ NĂM TUẦN 16 TN 

                      Thánh Lô-ren-sô Brin-đi-si, linh mục, TSHT 

                                                 Mt 13,10-17 

  

                         ĐỂ NGHE ĐƯỢC VÀ HIỂU ĐƯỢC  

“Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, 

nghe mà không nghe, không hiểu.” (Mt 13,13) 

 

Suy niệm: Không gì khổ tâm cho người giảng cho bằng giảng cho người 

khác nhưng họ chẳng hiểu chút nào! Không hiểu có thể do từ hai phía: 

người truyền đạt chưa lôi cuốn, nội dung quá khó; người nghe nhận thức 

kém, không quan tâm, hay thiếu thiện chí. Thính giả thời ấy ai cũng 

khâm phục lời khôn ngoan từ miệng Chúa Giê-su, vậy vấn đề là do 

người nghe. Mầu nhiệm Nước Trời được Chúa rao giảng cách hào phóng 

như người gieo hạt giống chấp nhận vãi vào bụi gai, vệ đường, sỏi đá hay 

đất tốt, hy vọng hạt giống ấy đến được với mọi tầng lớp dân chúng. Mầu 

nhiệm Nước Trời là chính Chúa Giê-su, Đấng rao giảng Nước Trời, làm 

cho Nước Trời ấy hiện diện bằng chính con người của Ngài. Ngài sử 

dụng dụ ngôn là những câu chuyện đời thường dễ hiểu để chuyển tải sự 

thật về Nước Trời. Người nghe dụ ngôn được tự do quan tâm đến từng 

chi tiết, ý nghĩa, nhân vật trong dụ ngôn; tự do đặt mình vào khung cảnh 

dụ ngôn, tùy theo trải nghiệm, tâm trạng, hoàn cảnh sống của mình.  

Mời Bạn: Nhiều lúc nghe đi nghe lại các dụ ngôn Chúa nói bạn thấy 

nhàm, không muốn đào sâu hơn nữa vào điều Ngài muốn bạn phải hiểu 

biết. Cám dỗ này ngày càng khiến cuộc sống thêm hời hợt, làm bạn 

“mù và điếc” thiêng liêng. 

Sống Lời Chúa: Vì lý do đó, ta đừng để bị Chúa trách “nhìn mà không 

nhìn,” “nghe mà không nghe” kiểu như người đang ngủ gục, nghe mà 

chẳng hiểu gì, dù sống đạo lâu năm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa 

dạy mọi nơi mọi lúc; đừng để con coi thường giáo huấn của Chúa. 

Amen.  
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22/07/2022:                    THỨ SÁU TUẦN 16 TN 

                                      Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na 

                                                Ga 20,1-2.11-18 

  

                               MỘT MA-ĐA-LÊ-NA VIỆT NAM  

Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và 

bà kể lại những gì Chúa đã nói với bà. (Ga 20,18) 

 

Suy niệm: Bà Minh Đức Vương Thái Phi, vợ cuối của chúa Nguyễn 

Hoàng, mẹ của Nguyễn Phước Khê, là một tín hữu được Francesco de 

Pina rửa tội vào năm 1625. Cha Đắc Lộ viết về bà như sau: “Bà Ma-ri-a 

Ma-đa-lê-na – tên thánh của bà – là chỗ dựa cho giáo đoàn mới mẻ này; 

gương sáng và uy tín của bà đã làm cho nhiều người lương dân cải đạo 

cách lạ lùng, và sau khi chịu phép Rửa, nhờ bà họ giữ vững lòng đạo 

đức… Bà dành một nhà trong dinh của mình làm nhà nguyện đẹp đẽ, 

được bảo trì hết sức hoàn hảo, là nơi sáng tối bà cầu nguyện. Bà còn để 

cho bổn đạo chung quanh tập họp trong đó đọc kinh xem lễ, mà không ai 

dám phản đối gì. Ngoài ra bà còn thuyết phục nhiều người nổi tiếng khắp 

nước theo đạo Chúa, trong số này có cả những người thuộc vương tộc.” 

Hôm nay, mừng lễ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, Giáo Hội tôn vinh một 

người phụ nữ được Chúa Phục Sinh hiện ra và là người đầu tiên đem 

Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ, ta cũng phải dành sự trân trọng 

biết bao cho một bậc tiền bối, bà Vương Phi Minh Đức, một Ma-đa-lê-

na Việt Nam, không ngại hy sinh gian khổ, truyền đạo và sống đạo, để 

xây dựng Hội Thánh trên đất nước Việt Nam thân yêu này. 

Mời Bạn kể lại -hoặc lắng nghe- câu chuyện về việc truyền giáo và 

thành lập giáo xứ, giáo họ, hay cộng đoàn của bạn. 

Sống Lời Chúa: Quý mến, biết ơn những người đã cho mình biết và 

theo Chúa: cha mẹ, giáo lý viên, chức việc… 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần giúp con sống lời Chúa 

dạy trong Tin Mừng để làm cho những điều đó thấm nhập vào các lãnh 

vực xã hội, nơi chúng con đang sống và làm việc. Amen. 
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23/07/2022:                  THỨ BẢY TUẦN 16 TN 

                                       Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu 

                                                 Mt 13,24-30 

  

                                      BAO DUNG VÀ NHẪN NẠI  

“Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn cả lúa. Cứ để 

cả hai cùng lớn lên cho tới muà gặt.” (Mt 13,29-30) 

 

Suy niệm: Trong xã hội có người tốt người xấu, có phe này phái nọ. Trong 

Giáo hội có người thánh đức và cũng có người tội lỗi. Giữa chợ đời này 

vàng thau lẫn lộn, đó cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cứ để lúa 

sống chung với cỏ lùng thì quả là kỳ lạ. Thế nhưng chính điểm khác thường 

đó lại là điều Chúa muốn nói với chúng ta. Đối với những con người tội lỗi, 

Thiên Chúa vẫn luôn biểu lộ sự kiên nhẫn và lòng bao dung. Ngài không 

bao giờ thất vọng về con người. Một con người dầu có tội lỗi vẫn còn chút 

gì đó lương thiện, một tia sáng leo lắt, một mầm mống sự thiện… Chúa 

chẳng nỡ dập tắt đi. Ngài sẵn sàng chờ đợi cho dù có phải “chờ cho đến 

mùa gặt”, vì Ngài vẫn hy vọng nó sẽ bừng lên, sẽ trở về, sẽ hoán cải. 

Mời Bạn: Phải chăng chúng ta cạn nghĩ rằng cuộc sống quá ngắn ngủi 

nên chúng mình hay có thái độ nóng vội, xét đoán tha nhân cách vội vã, 

cực đoan? Phải chăng vì con tim chúng ta quá hẹp hòi nên chúng ta ưa 

kết án người khác cách hẹp hòi, nghiệt ngã? Và phải chăng bạn quên 

rằng tâm hồn mình cũng còn nhiều cỏ lùng cần được “biến đổi gien” 

thành lúa tốt? 

Sống Lời Chúa: Có lúc bạn là lúa vì sống tốt không phạm tội, nhưng 

có lúc bạn là cỏ lùng vì sai trái. Chúa vẫn bao dung kiên nhẫn chờ đợi; 

hễ bạn sám hối ăn năn là Ngài tha thứ ngay. Bạn nghĩ gì về người khác? 

Thái độ bạn thế nào khi thấy họ không như bạn? Yêu thương, giúp nhau 

hay loại trừ nhau? 

Cầu nguyện: Xin cho con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và 

cách sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để 

khỏi tự dối mình. 


