
                      

                                                           

 
 

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy 

những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” 
                                                                     

                                                                  (Lc 12, 49)    
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14/08/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C 

                                              Lc 12,49-53 
 

SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU 

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong cho lửa 

ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49) 

 

Suy niệm: Cuộc sống của người ki-tô hữu phải là một cuộc chiến đấu 

không ngừng mà chính Chúa Giê-su là người khởi xướng và mẫu gương 

đi trước. Lửa và Phép Rửa mà Tin Mừng nhắc đến hôm nay chính Chúa 

Giê-su đã đem đến trần gian và Ngài đã thi hành sứ mệnh cứu thế của 

Ngài bằng một cuộc chiến cam go, đã đánh bại thần chết bằng cuộc Phục 

sinh của Ngài. Người ki-tô hữu không thể đi ngoài con đường Thánh Giá 

của Đức Ki-tô. Trong thân phận con người, chúng ta thường bị nhận 

chìm trong đau khổ bởi hận thù chia rẽ ghen ghét có khi bởi chính những 

người thân của mình. Nhưng chúng ta tin rằng bên kia bức màn đen tối 

đó, lại có ánh sáng và sự sống bất diệt. Cuộc sống càng có ý nghĩa, càng 

tăng giá trị, khi người ta ý thức được rằng cuộc sống này đòi người ta 

phải chiến đấu để chiến thắng. Và con đường đi đến chiến thắng không 

gì khác hơn là con đường thập giá của Đức Ki-tô. 

 

Mời Bạn: Đừng sợ phải hy sinh, nhưng hãy sẵn sàng để chiến đấu 

chống lại mọi thứ cám dỗ và hãy chiến đấu như Chúa đã chiến đấu và 

chiến thắng trong sa mạc. 

 

Sống Lời Chúa: Tập làm mỗi ngày một việc hy sinh để quen chiến đấu 

trước những cơn cám dỗ. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chính vì tội lỗi chúng con mà Thập Giá 

xuất hiện trên trần gian và Chúa đã đem lửa xuống để thiêu đốt tất cả 

căn nguyên sự tội. Xin luôn ban cho chúng con sức mạnh tinh thần để 

cùng với Chúa, chúng con chiến thắng mọi âm mưu qua quỉ, huỷ diệt 

mầm mống chia rẽ, hận thù ghen ghét hầu được sống hoà hợp trong 

niềm tin yêu Chúa. Amen. 
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15/08/22                        THỨ HAI TUẦN 20 TN 

                                   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
                                                 Lc 1,39-56 

 

TÌNH YÊU KHÔNG DO DỰ 

“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường” (Lc 1,39) 

 

Suy niệm: Sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Ma-ri-a đã không đóng 

cửa ở nhà để lo toan về những khó khăn, phiền toái, kể cả mối hiểm 

nguy đến tính mạng kéo theo từ việc mình thụ thai một cách diệu kỳ. 

Nhưng Đức Ma-ri-a đã chỗi dậy, “vội vã lên đường” đến thăm bà chị 

họ Ê-li-sa-bét. Thay vì loay hoay dồn mọi bận tâm vào vấn đề của 

mình, Mẹ lại nghĩ đến người chị họ lớn tuổi đang mang thai được sáu 

tháng, nghĩ đến những khó khăn bận rộn mà vợ chồng ông bà Da-ca-ri-

a đang tất bật chuẩn bị để đón người con sắp chào đời. Đức Ma-ri-a đã 

không để cho những khó khăn làm mình nhụt chí hay sợ hãi. Có thể 

nói, chính tình yêu dành cho người chị họ đã khiến Mẹ không thể chỉ 

bo bo nghĩ đến vấn đề của mình nhưng biết nghĩ đến người khác và 

không ngần ngại đến giúp bà chị họ. 

Mời Bạn: Thông thường theo tính tự nhiên, người ta chỉ nhìn đến 

những vấn đề của mình mà thiếu đi sự quan tâm đến những người xung 

quanh mình. Vì thiếu tình yêu dành cho tha nhân, người ta không còn 

đủ rộng lòng để quan tâm, nâng đỡ, chia sẻ với người khác. Đức Ma-ri-

a là khuôn mẫu, là lời mời gọi cho chúng ta biết bỏ đi những toan tính 

ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa để noi theo gương sống của Mẹ mở lòng ra 

với tha nhân. 

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng phục vụ tha nhân, những người đang cần sự 

trợ giúp ngay cả khi họ chưa ngỏ lời xin giúp đỡ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ khiến chúng con 

nhiều khi chỉ quan tâm đến mình mà chưa mở lòng ra với tha nhân. Xin 

cho chúng con biết học theo mẫu gương của Mẹ. Nhờ đó, chúng con 

dám can đảm rộng lòng giúp đỡ tha nhân khi họ cần đến. Amen. 
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16/08/22                        THỨ BA TUẦN 20 TN 

                                   Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ry 
                                               Mt 19,23-30 

 

CHUYỆN CHÀNG THANH NIÊN GIÀU CÓ 

Chúa Giê-su nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu 

có vào nước Thiên đàng.” (Mt 19,24) 

 

Suy niệm: Lạc đà là loài động vật to lớn dềnh dàng nhất trong sa mạc 

mà người Do thái thường thấy. Đã vậy, nó càng thêm cồng kềnh vì đủ 

thứ hàng hoá người ta chất lên lưng nó. Thế nên thật là chuyện không 

tưởng khi nhét một khối lượng đồ sộ như thế chui qua lỗ kim, cho dù đó 

là lỗ xỏ chỉ của cây kim hay cánh cổng thành bé xíu mang tên “Lỗ Kim” 

mà một người đi không cũng phải vất vả mới chui lọt. Sánh vi như thế để 

thấy người giàu vào Nước Thiên Đàng còn khó hơn chuyện viễn tuởng 

nữa. Tại sao vậy? Thưa vì những của cải cồng kềnh của dễ khiến cho: 

 ỷ lại vào của cải thay vì sống tín thác vào Chúa.  bị ràng buộc vào 

thế gian này, khó hướng tới những gì là vĩnh cửu mai sau.  ích kỷ, 

khó đáp ứng những đòi hỏi của Tin Mừng. 

Mời Bạn: Mối nguy hiểm do của cải quả là rõ ràng. Nhưng Chúa 

không nói người giàu không thể mà chỉ nói khó vào Nước Thiên Đàng. 

Vả lại “đối với Chúa không gì là không thể”. Thật vậy, ngay trong Tin 

Mừng, đã có rất nhiều người giàu có mà vẫn được cứu độ, như: ông 

Gia-kêu, ông Ni-cô-đê-mô, gia đình ông bà Dê-bê-đê, chị em Mác-ta và 

biết bao người khác. Họ là những người dù có nhiều của cải nhưng đã 

sống tinh thần khó nghèo của Tám Mối Phúc Thật, như thế, họ vẫn là 

những người người khó trước mặt Thiên Chúa. 

Chia sẻ: Tìm hiểu nghệ thuật sống nghèo của những nhân chứng nêu 

trên. 

Sống Lời Chúa: Nhịn bớt một số chi tiêu không thật sự cần thiết để 

giúp đỡ người nghèo. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Phúc Thật Tám Mối. 
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17/08/22                      THỨ TƯ TUẦN 20 TN 

                                             Mt 20,1-16a 

 

VÌ MỘT NỀN KINH TẾ CHIA SẺ 

Giờ thứ mười một ông chủ trở ra và thấy còn có những người khác 

đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không 

làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” (Mt 20,6-7) 

 

Suy niệm: Trong thời đại toàn cầu hoá, các sản phẩm càng ngày càng 

đòi hỏi chất lượng cao với kỹ thuật tinh vi hiện đại. Muốn có việc làm 

lương cao, phải có trình độ chuyên môn cao. Muốn thế thì phải học 

hành cao mới đáp ứng nổi yêu cầu. Thế nhưng chi phí đầu tư cho việc 

học hành lại vượt quá khả năng của những người cơm ăn bữa no bữa 

đói. Thế nên, người nghèo bị bó chặt trong cái vòng luẩn quẩn của kiếp 

nghèo, bị loại ra bên lề cuộc chơi “chất lượng cao”, giống như những 

người thợ vườn nho đứng ngoài đường ngáp ruồi “vì không ai mướn 

chúng tôi.” Lời Chúa thúc bách chúng ta nghĩ đến một toàn cầu hoá 

không-loại-trừ thay vì một toàn cầu hoá “hoang dã,” một nền kinh tế 

chia sẻ thay vì một nền kinh tế tiêu thụ ích kỷ. 

Mời Bạn: Bác ái trong thời đại toàn cầu hoá đòi hỏi bạn bước ra khỏi 

“căn nhà” tiện nghi, và an toàn của mình để tìm gặp những người đang 

bị gạt ra bên lề đó, không phải để bố thí cho họ một chút cơm thừa, mà 

là tìm cách tốt nhất chia sẻ với họ cả những điều kiện, những cơ hội để 

thăng tiến cuộc sống. 

Chia sẻ: Có nhiều trường hợp đòi hỏi sự chia sẻ “tổng lực” của cả cộng 

đoàn. Nhóm của bạn điểm ra những trường hợp như thế và lên kế hoạch 

chia sẻ. 

Sống Lời Chúa: Luôn luôn sẵn sàng và quảng đại hợp tác với những 

chương trình chia sẻ trong cộng đoàn của bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì Chúa đã mặc lấy thân phận người nghèo ở 

giữa chúng con, chúng con không được phép làm ngơ trước những anh 

em nghèo đói chung quanh chúng con. 
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18/08/22                      THỨ NĂM TUẦN 20 TN 

                                              Mt 22,1-14 
 

TRÂN TRỌNG BỮA TIỆC CỦA CHÚA 

“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 

22,12) 

 

Suy niệm: Thật đáng tiếc và đáng trách thái độ của những khách được 

mời đến dự bữa tiệc cưới thịnh soạn của Đức Vua. Thái độ dửng dưng, 

vô cảm và thậm chí khinh mạn đối với chính chủ tiệc là vị vua quyền 

thế cao sang! Khách được mời “không đếm xỉa tới”, có kẻ viện cớ 

vướng bận công việc nhỏ nhặt để thoái thác, có kẻ còn quá đáng trở mặt 

thù địch “bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.” Tưởng rằng 

bữa tiệc thất bại! Nhưng không, Đức Vua lại mở rộng lượng khách mời 

tới bất cứ ai: mọi người “bất luận tốt xấu” đều được tham dự, dù họ 

chẳng có công trạng gì với Đức Vua, chỉ cần họ đáp lại sự gia ân quảng 

đại của ngài, với niềm trân trọng và tri ân, được biểu lộ qua việc “mặc y 

phục lễ cưới” như Đức Vua yêu cầu. 

Mời Bạn: Bữa tiệc Đức Vua “mở tiệc cưới cho con mình” chính là tiệc 

Thánh Thể, “tiệc cưới Con Chiên” (Kh 19,9), mà Thiên Chúa ân cần 

thết đãi chúng ta. Bữa tiệc này chính là nguồn sức sống nuôi dưỡng linh 

hồn chúng ta. Giữa một thế giới mà người ta bị thúc đẩy phải làm ra 

thật dư thừa của cải vật chất để rồi hưởng thụ thật nhiều, thì liệu bạn và 

tôi có để mình bị tác động bởi vòng xoáy đó đến độ thờ ơ trước lời mời 

dự tiệc Thánh Thể của Thiên Chúa hay không? Hay chúng ta cũng viện 

cớ công việc, hoặc giải trí mà không còn thiết tha đến với Chúa nơi bàn 

tiệc thánh không? 

Sống Lời Chúa: Chuẩn bị chu đáo cho việc dự lễ ngày Chúa Nhật bằng 

cách đi ngủ sớm vào tối thứ Bảy và xếp ưu tiên hàng đầu cho việc tham 

dự Thánh lễ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tăng thêm nơi chúng con lòng khao khát 

Chúa để con chúng con thấy Chúa lớn hơn và giàu hơn mọi thứ chúng 

con đang có.  
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19/08/22                     THỨ SÁU TUẦN 20 TN 

                                 Th. Gio-an Ơ-đê, linh mục 
                                              Mt 22,34-40 

 

YÊU NHƯ CHÚA YÊU 

Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn 

lớn nhất và đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy 

là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39) 

 

Suy niệm: Một giám mục Việt Nam nói rằng có thể dùng từ “yêu mến” 

để giải thích tất cả giáo lý Công giáo. Bốn Phúc Âm, nói rộng hơn, cả 

bộ Tân Ước và thâm chí toàn bộ Kinh Thánh đều có thể tóm tắt trong 

một từ đó. Bài học duy nhất mà Đức Giê-su muốn dạy cho chúng ta, 

những học trò của Ngài tại trường Giê-su cũng là bài học yêu mến. Bí 

quyết làm nên cuộc đời Giê-su, một cuộc đời hiếu trung với Chúa Cha 

và phục vụ con người không mệt mỏi, cũng là yêu mến. Yêu mến theo 

Đức Giê-su không phải là thứ tình cảm bồng bột, nhưng là quyết định 

gắn bó với hoàn toàn với Chúa, để Ngài toàn quyền chi phối cuộc đời 

mình. 

Mời Bạn: Ý thức yêu mến là điều quan trọng số một trong cuộc đời 

bạn. Muốn biết cuộc đời bạn thành công hay thất bại, bạn chỉ có một 

tiêu chuẩn để phân định, đó là bạn đã sống yêu mến chưa? 

Chia sẻ: Tôi đã để Chúa có toàn quyền trên cuộc đời tôi chưa? Đó là 

dấu hiệu để nhận biết tôi có yêu Ngài hay không. 

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống yêu mến Chúa qua việc yêu mến anh em, 

mà cụ thể là quan tâm đến những nhu cầu của người lân cận. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là mẫu mực tình yêu tinh ròng, xin cho chúng 

con biết yêu nhau như Chúa yêu chúng con để chúng con trở thành trái 

tim cho thế giới đang khô cằn vì thiếu tình yêu. Xin cho chúng con biết 

sống với tha nhân và cho tha nhân bằng cách quảng đại cho đi và 

khiêm nhường nhận lãnh. Amen. 
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20/08/22                       THỨ BẢY TUẦN 20 TN 

                                     Th. Bê-na-đô, viện phụ 
                                                 Mt 23,1-12 

 

CHỈ CÓ MỘT CHA TRÊN TRỜI 

“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một 

Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng 

gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là 

Cha trên trời.” (Mt 23,8-9) 

 

Suy niệm: Chúng ta vẫn gọi người sinh thành ra mình là cha, người 

dạy dỗ mình là thầy. Những danh xưng cao cả ấy nói lên niềm tôn kính 

mà xã hội dành cho những chức bậc cao quý này. Khi dạy chúng ta 

đừng gọi ai dưới đất này là cha, là thầy, Đức Giê-su không có ý nói 

chúng ta phải loại bỏ lòng tôn kính biết ơn chính đáng đối với những 

thiên chức cao cả này, bởi vì lòng tôn kính đó là chính nội dung của 

giới răn thứ IV trong Mười Điều Răn: “Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.” 

Thay vì loại bỏ, Ngài muốn chúng ta nâng cao hoàn thiện những thiên 

chức đó: tuyên xưng niềm tin vào Người Thầy và Người Cha duy nhất 

của chúng ta ở trên trời qua việc tôn kính vâng phục các vị đại diện của 

Ngài ở dưới đất này. 

Mời Bạn: Luôn luôn có ý hướng siêu nhiên và tinh thần đức tin khi 

vâng phục các vị bề trên của bạn (cha mẹ, thầy cô, các linh mục…) 

bằng cách nhìn thấy Thiên Chúa hoạt động qua thiên chức của các vị 

đó. Nhờ thế việc vâng phục của bạn mới đáng được công phúc trước 

mặt Chúa. 

Chia sẻ: Ôn lại giáo lý: “Điều răn thứ bốn dạy chúng ta điều gì?” 

Sống Lời Chúa: - vâng lời bề trên của mình với tinh thần đức tin; - cầu 

nguyện cho các bề trên của mình luôn sống đúng thiên chức của họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Con Một Chúa dạy chúng con biết “vâng ý Cha 

dưới đât cũng như trên trời”. Xin cho chúng con biết bắt chước Người 

nhận ra và vâng phục thánh ý Chúa như vậy. Amen. 


