
                      

                                                           

 
 

“Không phải vì dư giả mà mạng sống con 

người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” 
                                                                     

                                                                  (Lc 12, 15b)                                                      
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31/07/22                 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – C 

                                              Lc 12,13-21 
 

CÙNG ĐÍCH CUỘC ĐỜI TA   

 

“Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước 

mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21) 

 

Suy niệm: “Tham lam là cái hố không đáy, làm kiệt sức những người nỗ 

lực không ngừng nhằm thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ được thỏa 

mãn” (Nhà tâm lý E. Fromm). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giê-su 

từ chối làm vị quan tòa giải quyết việc phân chia gia tài. Việc phân chia ấy 

con người có thể tự giải quyết với nhau, không gì phải nại đến Ngài. Là 

Thiên Chúa làm người, Ngài đến để hướng dẫn con người nhận biết cùng 

đích tối hậu của đời người là thờ phượng, yêu mến Thiên Chúa, mưu cầu 

sự sống vĩnh cửu, hạnh phúc muôn đời cho mình và người khác. Một khi 

xác định được cùng đích tối hậu ấy, ta sẽ đặt tiền bạc, của cải vào đúng vị 

trí của nó: giúp ta phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân; không tham lam, 

nhưng hoàn toàn tự do với của cải cuộc đời. 

 

Mời Bạn: “Lòng kiêu hãnh, tính ghen tị, sự tham lam – Ba điều này là 

tia lửa làm bùng ngọn lửa trong trái tim con người” (D. Alighieri). 

Ngọn lửa nào trong ba ngọn lửa ấy cũng đốt cháy tâm hồn bạn, làm tiêu 

tan bao tâm tình đạo đức với Chúa, tình nghĩa với người thân, cũng như 

sự an bình trong tâm hồn. Bạn cần xem nơi mình có ba tia lửa nguy 

hiểm ấy không để trừ khử hầu sống đúng tư thế người con cái Chúa. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín lại cùng đích tối hậu của đời mình, để biết 

sử dụng của cải theo ý Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến để đem ơn cứu độ cho nhân 

loại: Sống mối tương quan tốt đẹp với Chúa Cha trong tình con thảo, 

với người thân cận như anh chị em. Xin nâng đỡ con đón nhận ơn cứu 

độ với lòng trân trọng. 
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01/08/22                        THỨ HAI TUẦN 18 TN 

                Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục tiến sĩ HT 
                                                Mt 14,13-21 
 

CẦN CÓ MỘT TẤM LÕNG 

Bước lên bờ, Đức Giê-su trông thấy đám đông dân chúng thì chạnh 

lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. (Mt 14,14) 

 

Suy niệm: Trong một bài ca, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắn nhủ: “Sống 

ở đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi!” 

Trong nhân loại, người có tấm lòng rõ nét nhất không ai bằng Đức Giê-

su. Và một trong những kiểu nói gây ấn tượng hơn cả khi diễn tả tấm 

lòng ấy là Ngài chạnh lòng thương. Trông thấy dân chúng bơ vơ vất 

vưởng, Ngài chạnh lòng thương; thấy bà goá khóc thương người con 

trai một ở thành Na-in, Ngài chạnh lòng thương. Ta như thấy quả tim 

Ngài rung cảm, nhói đau trước nỗi khổ của con người. Chạnh lòng 

thương không chỉ được cảm nhận nơi lồng ngực của Đức Giê-su, nó 

còn được thốt ra từ chính môi miệng Ngài trong các dụ ngôn: người Sa-

ma-ri trông thấy nạn nhân, thì chạnh lòng thương; người con thứ còn ở 

đàng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương; tôn chủ 

thấy tên đầy tớ mắc nợ mười ngày nén vàng bái lạy xin tha nợ, thì 

chạnh lòng thương… 

 

Mời Bạn: Nhớ rằng chạnh lòng thương không phải là một tình cảm 

chóng qua của Đức Giê-su, nhưng nó biến thành những hành động cụ 

thể: với dân chúng, Ngài chữa lành các bệnh tật; với bà góa thành Na-

in, Ngài cho con trai một bà được sống lại. 

 

Sống Lời Chúa: Tập có tấm lòng như Đức Giê-su : chạnh lòng thương 

khi thấy đau khổ của người lân cận và có một hành vi bác ái cụ thể. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, quả tim Chúa nhói đau, rung động, 

chạnh lòng thương khi thấy nỗi đau của nhân loại. Xin cho chúng con có 

được tấm lòng như Chúa khi cư xử với người khác. 
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02/08/22                      THỨ BA TUẦN 18 TN 

                       Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục 
                                           Mt 14,22-36 

 

VỮNG TIN 

Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là 

Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33) 

 

Suy niệm: Chiếc thuyền của các môn đệ tròng trành vì bị sóng đánh 

ngược gió. Các ông càng hốt hoảng khi Chúa Giê-su đi trên mặt biển vì 

họ tưởng Ngài là ma. Lời trấn an của Chúa: “chính Thầy đây, đừng 

sợ!” giúp các ông yên tâm và Phê-rô vững tin bước đi trên mặt nước để 

đến với Thầy. Nhưng chỉ được mấy bước, thấy cơn gió mạnh, Phê-rô 

lại hoảng sợ và bắt đầu chìm. Thế nhưng khi Chúa lên thuyền thì gió 

yên biển lặng. Sự cố nhỏ nhưng lại giúp các ông nhận ra chân lý lớn. 

Các ông chỉ là người phàm yếu đuối mỏng dòn, nhưng Đức Giê-su thật 

là quyền năng vì quả thật “Thầy là Con Thiên Chúa.” 

Mời Bạn: Hành trình đức tin của chúng ta cũng giống cuộc hải hành 

của các môn đệ trên con thuyền đời gặp nhiều sóng gió. Chỉ có Chúa 

Giê-su mới đem lại bình an, lòng can đảm và sức mạnh giúp chúng ta 

vượt qua sóng gió và lớn lên thành những người con trưởng thành, 

những chứng nhân trung kiên của Chúa ở giữa đời. 

Chia sẻ: Bạn đã từng đối diện với nhiều nỗi sợ trong cuộc sống, bạn 

cảm nghiệm Chúa hiện diện với bạn và giúp bạn vượt qua nỗi sợ như 

thế nào? 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi 

tình yêu của Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (Rm 

8,39). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa biển đời có bao thách đố này, xin Chúa 

luôn ở với chúng con, giúp chúng con vững tin vào Chúa, hầu vượt qua 

mọi sóng gió. Có Chúa đồng hành, chúng con không lo sợ gì, vì không 

có gì có thể tách được chúng con ra khỏi tình yêu Chúa. Amen. 
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03/08/22              THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 

                                               Mt 15,21-28 
 

SỰ LIÊN HỆ CỦA CÁC NHÂN ĐỨC 

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như 

vậy.” (Mt 15,28) 

 

Suy niệm: Người đàn bà xứ Ca-na-an, là người dân ngoại, nhưng bà có 

một đức tin mạnh mẽ đặc biệt. Bà tin Đức Giê-su là con vua Đa-vít, là 

Đấng hay thương xót. Bà cũng tin Đức Giê-su có quyền năng trừ quỷ. 

Điều khác biệt là bà thể hiện niềm tin một cách khiêm nhường. Là một 

người dân ngoại, bà đã hạ mình xin Đức Giê-su – một người Do Thái – 

trừ quỷ cho con bà. Bà khiêm nhường ngay cả khi bà bị xúc phạm, bị 

sánh ví thua cả một con chó con! Bà đến với Đức Giê-su bằng đức tin 

và bằng cả đức khiêm nhường. Nhờ đó lời cầu xin của bà được Chúa 

chấp nhận và điều kỳ diệu nhất đã xảy ra: Chúa trừ quỷ cho con gái của 

bà. Bà được toại nguyện. Quả là đức tin và đức khiêm nhường đã song 

hành với nhau.  

 

Mời Bạn: Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đúng là có tin vào Thiên 

Chúa, thế nhưng họ kiêu căng và thiếu “công lý, lòng nhân và thành 

tín” (Mt 23,23). Đức Giê-su gọi thế là giả hình. Không thể chỉ tin mà 

thiếu khiêm nhường hay những nhân đức khác. Các nhân đức có liên 

quan và hỗ trợ cho nhau. Nhân đức này mạnh mẽ, sẽ kéo theo nhân đức 

khác vững mạnh thêm, và ngược lại. Vì thế, khi tập nhân đức này, 

chúng ta cũng cần để ý tới những nhân đức khác. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm một việc với tinh thần đức tin, như khi 

làm dấu thánh giá, hãy thể hiện với tâm tình của người khiêm nhường. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con đức tin và Chúa 

cũng muốn cho chúng con được vững mạnh thêm về các nhân đức khác. 

Xin cho chúng con biết phát huy đức tin thì đồng thời cũng chú ý phát 

triển các nhân đức khác. 
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04/08/22          THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 

                        Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục 
                                            Mt 16,13-23 

 

CHÖA CHỌN ĐÁ 

“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng 

đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ 

không thắng nổi.” (Mt 16,18) 

 

Suy niệm: Vẫn biết đá là một vật rắn, nhưng khi xây một công trình, 

kiến trúc sư phải chọn đá tuỳ theo tuổi thọ của công trình. Muốn cho 

công trình càng bền vững, càng phải chọn những loại đá rắn chắc tương 

xứng. Đây là yếu tố mà dường như khi xây toà nhà Hội thánh Đức Giê-

su không chú ý đến. Ngài muốn tuổi thọ của Hội Thánh phải cho đến 

tận thế, ấy thế mà Chúa lựa chọn “đá” Phê-rô làm nền! Phê-rô nhiều 

khuyết điểm, thiếu trung thành, làm sao bảo đảm cho Hội Thánh bền 

vững và quyền lực của tử thần sẽ không thắng được? Biết thế, nhưng 

chắc một điều, đó là Chúa không bao giờ sai lầm khi chọn Phê-rô. 

Không phải vì ông xứng đáng, cho bằng Phê-rô xứng đáng vì nhờ Chúa 

cho xứng đáng. “Tảng đá” Phê-rô càng trở nên vững chắc, làm nền tảng 

cho Hội Thánh, bao lâu Phê-rô càng biết tựa vào “đá góc tường” của 

Hội Thánh là Đức Giê-su Ki-tô. 

 

Mời Bạn: Lắm khi ta đóng vai người đứng ngoài Hội Thánh, chỉ biết 

trách móc, chê bai cộng đoàn mình đang sống mà không một lời cầu 

nguyện hay đóng góp xây dựng cộng đoàn, hoặc chỉ chờ đợi cộng đoàn 

lên tiếng trước xin bạn thi ân. Bạn vẫn nhớ Chúa chọn bạn làm một 

trong những viên đá để xây dựng toà nhà Hội Thánh Chúa đó chứ? 

 

Sống Lời Chúa: Bạn dâng một Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh 

Cha, Đức giám mục và Cha quản xứ của bạn. Xin Chúa ban cho các 

ngài những ơn mà bạn thấy khó chịu vì các ngài đang thiếu. 

 

Cầu nguyện: Hát “Này con là Đá”. 
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05/08/22           THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 

                        Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a 
                                              Mt 16,24-28 

 

TỪ BỎ, LIỆU CÓ DỄ KHÔNG? 

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ 

chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24) 

 

Suy niệm: Đi theo Chúa thì phải chấp nhận từ bỏ mọi sự thế gian, thậm 

chí là từ bỏ chính mình. Thoạt nghe người ta có thể nghĩ rằng từ bỏ là 

việc dễ dàng, tuy nhiên, nó thực sự lại không dễ dàng chút nào. Bởi vì 

với bản tính tự nhiên, người ta muốn thu tích và giữ lại hơn là chấp 

nhận từ bỏ và cho đi. Người ta thường muốn cho mình được sung 

sướng hơn là phải chịu đau khổ. Như vậy, việc từ bỏ để đi theo Chúa 

chẳng khác gì một cuộc lội ngược dòng. Và cản trở lớn nhất khiến 

chúng ta không dám hay chưa dám từ bỏ, không phải là những rào cản 

bên ngoài như tiền tài, danh vọng… mà  là những chướng ngại từ bên 

trong, nói chính xác đó là cái tôi của mình. Một khi cái tôi của mình 

quá lớn thì người ta chẳng thể từ bỏ được điều gì hết. Nếu con người 

chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì làm sao họ có thể từ bỏ mọi sự để đi 

theo Chúa? 

 

Mời Bạn: Bạn có nghĩ rằng chúng ta đi theo Chúa là chấp nhận một sự 

mạo hiểm không? Mạo hiểm bởi vì Chúa đòi hỏi chúng ta phải bỏ hết 

tất cả để đổi lại một điều duy nhất là sẽ đạt được phần thưởng Nước 

Trời. Bạn có dám mạo hiểm để đánh đổi như vậy không? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm từ bỏ một tật xấu mà lâu nay tôi vẫn 

chưa bỏ được. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con tự nguyện và sẵn 

lòng từ bỏ những gì đang cản bước chúng con trên con đường theo 

Chúa, nhờ đó chúng con được hoàn toàn tự do và thanh thoát bước 

theo Ngài. Amen. 
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06/08/22              THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN 

                                         Chúa Hiển Dung 
                                             Lc 9,28b-36 

 

CHÚA KI-TÔ, ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI TÔI 

Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta 

tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” (Lc 9,35) 

 

Suy niệm: Chàng phi công St. Exupéry, đồng thời là nhà văn nổi tiếng của 

Pháp, cho biết, bay giữa đêm tối thật là nguy hiểm. Phi công có thể lầm 

lẫn giữa sao trời và ánh sáng dưới đất. Vì thế, tỉnh táo phân biệt và định 

hướng quyết định sự sống còn của phi công. Ba chàng “phi công” Phê-rô, 

Gia-cô-bê và Gio-an suýt mất mạng trong chuyến bay đức tin. Phê-rô đã 

lệch hướng bay khi không chấp nhận theo Thầy hướng về Giê-ru-sa-lem 

đón nhận thập giá; Gia-cô-bê và Gio-an hiểu sai về vinh quang của Đức 

Ki-tô nên không phân biệt những sự dưới đất và những sự trên trời. Phúc 

cho họ, Thiên Chúa đã giúp họ “tu nghiệp” điều chỉnh hướng tới cuộc đời, 

bằng cách bộc lộ sự thật vinh quang của Đức Ki-tô và dạy nguyên tắc 

vàng ngọc: “Hãy vâng nghe lời Người”. Trong thông điệp đầu tiên của 

mình, “Đấng cứu chuộc loài người”, Đức Gioan Phaolô II đã định hướng 

cho mình và Giáo Hội dựa trên nguyên tắc ấy: định hướng duy nhất của trí 

tuệ, của ý chí, của lòng ta là Chúa Ki-tô, Đấng cứu chuộc loài người. 

Mời Bạn: Trách nhiệm truyền giáo khiến bạn có khác gì viên phi công 

trưởng của chuyến bay có nhiều hành khách. Bạn đang nhắm hướng 

nào? Bạn có nghiêm túc giữ nguyên tắc căn bản “Hãy vâng nghe lời 

Người” không? 

Chia sẻ: Làm thế nào để gia tăng số người suy niệm lời Chúa hằng 

ngày? 

Sống Lời Chúa: Thực hành suy niệm lời Chúa hằng ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng từ ái của Chúa trong 

những đòi hỏi của Tin Mừng, xin giúp con thực hành những lời hằng 

sống ấy. 


