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24/07/2022:             CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN - C 
                                                 Lc 11,1-13 

  

                                    TIN VÀO LỜI CHÚA HỨA  
 

“Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.”  

                                                                                               (Lc 11,10) 

Suy niệm: Nhìn lại lịch sử dân Do Thái, ta nhận thấy một khi đã hứa, 

Thiên Chúa luôn thực hiện lời hứa của Ngài; Ngài đi bước trước để gìn 

giữ, chuẩn bị cho dân ấy được hưởng ơn cứu chuộc. Rồi đọc lại lịch sử 

Hội Thánh, ta cũng nhận ra Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành để 

hướng dẫn, che chở dân mới của Ngài. Hôm nay chúng ta nghe lại Lời 

Chúa hứa: “Ai gõ thì sẽ mở cho.” Liệu chúng ta có xác tín điều này 

không? Biết bao lần chúng ta đã đụng chạm thực tế rằng không phải bất 

cứ điều gì chúng ta xin đều được; phải chăng chúng ta có lý để nghi 

ngờ Lời Chúa? Chắc chắn không phải vậy, Chúa muốn chúng ta khám 

phá thánh ý Ngài trong những điều không mong muốn: “Chúng ta xin 

sức khỏe, Chúa lại ban sự yếu đuối để làm việc tốt hơn. - Chúng ta xin 

giàu sang, Chúa lại ban cho ta nghèo khó để sống khôn ngoan hơn. - 

Chúng ta xin cho được quyền lực, Chúa lại ban sự hèn mọn để chúng ta 

ý thức cần đến Người hơn. - Chúng ta xin Chúa ban cho mọi sự để tận 

hưởng cuộc sống, Chúa lại cho ta cuộc sống để tận hưởng mọi sự. - Tuy 

chúng ta chẳng được tất cả những gì chúng ta xin, nhưng lại nhận được 

mọi sự chúng ta cần” (Vô danh). 

Chia sẻ: Khi không được như ý nguyện, bạn đã phản ứng thế nào? Khi 

nhận ra ơn Chúa ban, bạn sử dụng ơn đó ra sao? 

Sống Lời Chúa: Tôi tâm niệm và thực hành lời này: “Hãy rao giảng 

Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” 

(2 Tm 4,2). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con có 

cuộc sống này. Xin cho chúng con biết dùng những ơn Chúa ban để làm 

vinh danh Chúa và mưu ích cho anh chị em mình. Amen. 
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25/07/2022:               THỨ HAI TUẦN 17 TN 

                                  Thánh Gia-cô-bê, tông đồ 

                                              Mt 20,20-28 

  

                     CHO TẤT CẢ, CHO CẢ CHÍNH MÌNH  

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, 

nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho 

muôn người.” (Mt 20,28) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su đã xác định đời sống tông đồ không phải là ăn 

trên ngồi trốc, để bắt người khác phục vụ mình, mà là phục vụ và hiến 

mạng để đền bù cho muôn người. Để đạt được lý tưởng này, phải vượt 

qua được ham muốn ích kỷ và tham vọng trần tục. Việc Chúa mời gọi 

hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an khi các ông nhờ mẹ tới xin Chúa cho 

các ông được chiếm lĩnh địa vị danh vọng trong Nước của Chúa là một 

ví dụ điển hình về cung cách của người tông đồ đích thực. 

Mời Bạn: Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su nói: “Yêu là cho đi tất cả 

và cho cả chính mình.” Đó chính là cách thế đã giúp thánh nữ mặc dù 

chỉ là thân liễu yếu đào tơ, suốt đời hiến dâng mình trong bốn bức 

tường tu viện, cũng có thể trở thành một vị tông đồ đích thực. Thái độ 

tự hiến và toàn hiến trong mọi lãnh vực của cuộc sống tâm linh và trần 

thế nơi người Ki-tô hữu giúp hướng đến một sự gắn bó trọn vẹn với 

Chúa, qua ơn gọi của mình. 

Chia sẻ: Mọi hoạt động trong đời sống của bạn đều cần đến thái độ cho 

đi một cách trọn vẹn. Bạn có thường xuyên để ý để nỗ lực đáp ứng 

những yêu cầu của tha nhân hay chỉ chú tâm đến các đòi hỏi riêng của 

bản thân mình. 

Sống Lời Chúa: Cố gắng thực hiện một bổn phận mà bạn thường quên 

sót hoặc tránh né trong đời sống gia đình và cộng đồng xứ đạo của bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống tinh thần phục vụ như 

Chúa dạy: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ 

không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ.” 
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26/07/2022:                  THỨ BA TUẦN 17 TN 

               Thánh Gio-a-kim và An-na, song thân Đức Ma-ri-a 

                                               Mt 13,16-17 

  

                                    PHÚC LÀM CON CHÚA  

“Mắt anh em có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được 

nghe.” (Mt 13,16) 

Suy niệm: Sống trên đời, ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Có 

người cho rằng đó là tiền bạc, là danh vọng hay có con cái thành đạt… 

Thế nhưng khi có tất cả những điều đó, người ta lại nhận ra đó không 

phải là hạnh phúc thật của đời người. Nhưng người Ki-tô hữu thì khác. 

Qua Đức Giê-su, họ được mặc khải cho biết được Thiên Chúa yêu 

thương, được dựng nên và được cứu chuộc trên cõi đời này. Hạnh phúc 

đích thực của đời người chính là nhận ra tình yêu và sống hạnh phúc 

trong tình yêu đó. Thiên Chúa có kế hoạch hoàn hảo cho mỗi người và 

cần chúng ta cộng tác. Hạnh phúc của con người cũng chính là biết lắng 

nghe, biết tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn nơi mình và khao khát làm 

mọi sự để làm sáng danh Thiên Chúa và để Tình Yêu ấy được hiện thực 

nơi mình. 

Mời Bạn: Đi tìm hạnh phúc chính là biết lắng nghe Lời Chúa, biết tìm 

kiếm điều Chúa muốn nơi mình và thực hiện điều ấy qua những lựa 

chọn mỗi ngày. Lựa chọn điều Chúa muốn luôn đòi hỏi phải từ bỏ và 

hy sinh. Bạn có sẵn sàng để từ bỏ điều mình ham muốn và đam mê 

không chính đáng, để chọn điều Chúa muốn bạn làm hôm nay không? 

Chia sẻ cảm nghiệm của bạn về khó khăn bạn gặp khi phải hy sinh từ 

bỏ để chọn làm điều tốt Chúa muốn. 

Sống Lời Chúa: Đọc và suy ngẫm câu Tin Mừng sau: “Người yêu 

thương những kẻ thuộc về Người và Người yêu thương họ đến cùng” 

(Ga 13,1). 

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

luôn biết yêu mến và mau mắn thực hành điều Chúa dạy. Vì chỉ có 

Chúa mới là hạnh phúc đích thực của cuộc đời con. Amen. 
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27/07/2022:                    THỨ TƯ TUẦN 17 TN 
                                                Mt 13,44-46 

  

                                     TÌM GIÁ TRỊ CAO NHẤT  

“Anh bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng… viên ngọc 

ấy.” (Mt 13,44.46) 

 

Suy niệm: “Có chí làm quan, có gan làm giàu” có thể áp dụng để hiểu 

hơn Lời Chúa dạy hôm nay. Người lái buôn tình cờ may mắn tìm thấy 

kho báu giấu trong ruộng. Anh vui mừng bán tất cả mua thửa ruộng; 

thửa ruộng ấy với người khác chỉ là thửa ruộng bình thường, nhưng với 

anh là kho báu quý giá. Trái lại, với người thương gia, không phải là 

chuyện tình cờ, nhưng với cả cuộc đời chủ tâm tìm kiếm viên ngọc quý. 

Không gì diễn đạt được niềm vui của anh khi tìm thấy, và hành động 

dứt khoát phải là bước kế tiếp: bán tất cả tài sản mua cho bằng được 

viên ngọc quý ấy. 

Kho báu, viên ngọc quý là Chúa Giê-su, Nước Trời của Ngài. Đầu tư 

tất cả cuộc đời cho Chúa Giê-su và Nước Trời, ta không sợ đầu tư sai 

chỗ, không sợ thua lỗ. Tuy nhiên để mạnh dạn đầu tư, dành mọi năng 

lực cho Chúa Giê-su lại thách đố ta dám đánh liều, đặt trọn niềm tin vào 

Chúa, trông cậy Ngài ban ơn cứu độ cho ta, nhìn thấy giá trị cao cả của 

Tin Mừng Nước Trời bằng đôi mắt “lành nghề” tựa người thương gia 

buôn ngọc. 

 

Mời Bạn: Nhìn xa thấy rộng là kỹ năng của những người thành công 

trên thương trường. Cũng thế, để chiếm hữu Nước Trời, bạn và tôi cần 

nhìn xa hơn những gì trong tầm mắt của mình, tập biết nghe Lời Chúa 

dạy, tập “ái mộ những sự trên trời”, bởi “vô vọng bất thành quan.” 

 

Sống Lời Chúa: Tôi tâm niệm: “Ngày hôm nay các bạn hãy nghe Lời 

Chúa phán. Chớ đừng cứng lòng nữa” (Tv 94). 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết đánh đổi những gì con 

có để lợi được kho tàng Nước Trời, là giá trị cao nhất trần thế. Amen. 
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28/07/2022:                     THỨ NĂM TUẦN 17 TN 
                                                   Mt 13,47-53 

  

                                        CHUYỆN NƯỚC TRỜI…  

 

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom 

được đủ thứ cá.” (Mt 13,47) 

 

Suy niệm: Tình yêu của Thiên Chúa thật bao la rộng lớn, dành cho hết 

mọi người. Ai cũng được mời gọi vào trong chiếc lưới yêu thương của 

Thiên Chúa là Hội Thánh. Thế nhưng, dù ở trong một hội được gọi là 

Hội Thánh, không hẳn tất cả mọi người đều là “thánh,” là “cá tốt.” Một 

số người có thể dần dà đánh mất phần phúc Nước Trời, trở nên “cá 

xấu.” Đức Giê-su báo trước viễn tượng về ngày phán xét, ngày cuối 

cùng của đời người và thế giới, người tốt (luôn ở trong Thiên Chúa) và 

người xấu (từ chối tình yêu của Thiên Chúa) sẽ được phân tách, đi vào 

nơi dọn sẵn cho mình. 

Mời bạn: Từ thuở ban đầu, con người được dựng nên bởi Bàn tay 

Thiên Chúa, đón nhận hơi thở của Người, được Bàn tay ấy dắt dìu luôn 

mãi. Chuyện Nước Trời như kho báu, Chuyện Nước Trời như hạt cải, 

tựa nắm men trong bột, Chuyện Nước Trời như chiếc lưới. Chuyện 

Nước Trời trở thành chuyện của bạn thế nào tùy thuộc thái độ đón nhận 

và lối sống của bạn ngay từ bây giờ. Mỗi người đều có cơ hội hoán cải 

trở nên “cá tốt” và vui hưởng, chia sẻ “Chuyện Nước Trời.” 

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng xây dựng xã hội trần thế thành Nước Trời 

ngay hôm nay, khi sống trong tương quan với Thiên Chúa và anh chị 

em theo các giá trị Tin mừng Nước Trời. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong con  luôn xảy ra cuộc chiến giữa cái tốt 

và cái xấu, điều lành và điều dữ, hướng tha và quy ngã, dấn thân và co 

cụm. Xin cho con luôn sống trong bàn tay yêu thương của Chúa, lựa 

chọn điều tốt nhất, đẹp ý Chúa nhất để được dự phần trong Nước Trời. 

Amen. 
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29/07/2022:                 THỨ SÁU TUẦN 17 TN 

                          Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô 

                                              Ga 11,19-27 

  

                                     CON VẪN TIN THẦY!  

“Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, 

Đấng phải đến trong thế gian.” (Ga 11,27) 

 

Suy niệm: Tảng đá lấp cửa ngôi mộ còn chưa xanh rêu, những người 

thân còn chưa hết đau xót bàng hoàng vì sự ra đi của người em thân 

yêu, những tiếng khóc chưa dứt, những giọt lệ vẫn chưa khô, và chính 

Đức Giê-su cũng không tránh khỏi xúc động đến rơi lệ, chính khi ấy, 

Chúa Giê-su lại đặt vấn đề nhạy cảm này với Mác-ta: “Chị có tin như 

thế không?” Tin gì? Tin rằng: “Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao 

giờ phải chết.” Thế mà em mình đã chết, đã chôn rồi đây! Tin thế nào 

bây giờ!!! Lòng mến yêu kính phục dành cho Thầy khiến Mác-ta sẵn 

sàng thưa: “Thưa Thầy có. Con vẫn tin.” Thế nhưng cô không thể 

tưởng tượng được Đức Giê-su lại truyền cất phiến đá đậy ngôi mộ để 

gọi La-da-rô người đã chết chôn bốn ngày sống dậy từ trong mộ bước 

ra. Thêm một lần nữa Đức Ki-tô rao giảng mầu nhiệm phục sinh, mầu 

nhiệm trung tâm điểm của đời sống Ki-tô giáo. Quả thật, đúng như 

thánh Phao-lô nói: “Nếu Đức Ki-tô đã không chỗi dậy thì lời rao giảng 

của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” 

(1Cr 15,14). 

Còn Bạn, Đức Giê-su vẫn không ngừng hỏi bạn: “Bạn có tin như thế 

không?” Bạn trả lời thế nào với Ngài đây? Hành vi nào trong cuộc sống 

của bạn có thể làm chứng rằng bạn tin vào Đấng Phục Sinh, rằng bạn sẽ 

được sống lại với Ngài? Mời bạn chia sẻ về kinh nghiệm sống đó. 

Sống Lời Chúa: Tìm cách thích hợp để diễn tả niềm tin Phục Sinh của 

bạn mỗi khi bạn tham dự một đám tang. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa 

hằng sống, Đấng phải đến trong thế gian. 
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30/07/2022:                 THỨ BẢY TUẦN 17 TN 

                     Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, TSHT 

                                                Mt 14,1-12 

  

                                  LƯƠNG TÂM TRÊN HẾT  

“Môn đệ ông Gio-an đến lấy thi hài ông đi mai táng, rồi đi báo cho 

Đức Giê-su.” (Mt 14,12) 

 

Suy niệm: “Nếu ta phớt lờ lương tâm, hầu hết mọi sự dữ đều có thể 

xảy ra” (E. Counsel). Vua Hê-rô-đê phớt lờ lương tâm khi trong một 

chuyến đi Rô-ma, đã quyến rũ chị dâu bỏ chồng theo mình về xứ Pa-

lét-tin. Lương tâm ấy tiếp tục bị coi thường khi nhà vua đã không nghe 

lời can gián chuyện loạn luân ấy của ông Gio-an Tẩy giả, lại còn tống 

ông vào ngục tối Ma-kê-ron bên bờ Biển Chết. Cuối cùng, sự dữ kinh 

khủng nhất đã xảy ra: chém đầu vị ngôn sứ. Vua sợ ánh mắt giận dỗi 

của người phụ nữ hơn sợ tiếng lương tâm, ngại dư luận cười chê hơn 

tiếng Chúa nhắc nhở. Quả thật, khi ta phớt lờ lương tâm, lương tâm ấy 

trở nên chai đá, lệch lạc, không còn đủ sức mạnh cảnh tỉnh ta nữa. 

Mời Bạn: “Lương tâm là la bàn của con người” (V. Gogh). Lương 

tâm vừa cho ta biết nghĩa vụ luân lý phải làm, vừa là ý chí thúc đẩy ta 

nỗ lực làm việc lành, tránh sự dữ. Trên hết, lương tâm phản ảnh ý muốn 

của Thiên Chúa. Do đó, khi không hành động theo lương tâm, ta cảm 

thấy bị cắn rứt sâu xa hay như bị một thất bại thấm thía. Trái lại, hành 

động theo lương tâm, ta cảm thấy an bình thanh thản, như một phần 

thưởng Chúa ban cho mình. 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm luôn hành động theo lương tâm, ý thức 

như lời Chúa nhắc nhở mình, cũng như tận hưởng niềm vui khi hành 

động theo tiếng lương tâm ấy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đặt vào tâm hồn con một đại diện cho ý 

muốn của Chúa là lương tâm. Xin cho con chọn tiếng lương tâm như 

chuẩn mực hành động cho mình, để con đón nhận, tuân giữ các lề luật 

Chúa dạy. Amen. 


