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21/08/22                  CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – C 

                                               Lc 13,22-30 
 

ĐỪNG TƯỞNG BỞ! 

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…. Có những kẻ đứng đầu sẽ 

xuống hàng chót.” (Lc 13,24.30) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi nhiều hay ít người được 

vào Nước Trời.  Ngài chỉ bảo rằng hãy chiến đấu và đi qua cửa hẹp mà 

vào Nước Trời ấy. Chiến đấu bằng sức mạnh của ý chí, lẽ phải và của 

ân sủng Chúa trợ giúp. Qua cửa hẹp là biết tuyệt đối từ bỏ, kể cả sự 

sống của mình, hy sinh bất cứ điều gì cản trở đường trọn lành. Đây thực 

là thách đố không nhỏ cho người Ki-tô hữu, vì phải sống giữa thế gian 

mà không vấn vương mùi tục lụy, nói chi đến sử dụng các phương tiện 

trần thế để thỏa mãn những đam mê bất chính, như tôn thờ vật chất, 

trọng chủ nghĩa cá nhân thái quá, bỏ ngoài tai chân lý nơi lương tâm và 

Tin Mừng Chúa dạy… 

Mời Bạn: Đừng tưởng bở vì cho rằng Ki-tô hữu là người thuộc về 

Chúa Ki-tô, được Ngài ưu ái hơn người. Sự ưu ái có đến thì cũng nhờ 

Ki-tô hữu biết sống chết cho Chúa Ki-tô, một Đức Ki-tô bị đóng đinh, 

tự hủy mình ra không. Là môn đệ của Ngài, bạn được mời gọi sống như 

Ngài, chọn con đường hẹp của hy sinh thập giá, theo cửa hẹp của từ bỏ 

chính mình. Cuộc đời người môn đệ Ngài luôn đi liền với cuộc chiến 

đấu một mất một còn với chính cái tôi của mình. 

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng kiêu ngạo đứng đầu trong bảy mối 

tội, nhưng hậu quả của kiêu ngạo là chốn sâu thẳm của hỏa ngục. Do 

đó, tôi nỗ lực sống khiêm tốn, từ bỏ cái tôi mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa mời gọi con vào hưởng hạnh 

phúc Nước Trời. Xin giúp con nỗ lực chiếm hữu Nước Trời ấy bằng sự 

khiêm hạ và vâng phục thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. 

Amen. 
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22/08/22                        THỨ HAI TUẦN 21 TN 

                                      Đức Ma-ri-a Nữ Vương 
                                               Lc 1,26-38 

 

XIN CHÚA CỨ LÀM 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ 

thần nói.” (Lc 1,38) 

 

Suy niệm: Muôn đời lời thưa “Vâng” của Mẹ vẫn là một lời đáp tuyệt 

vời của con người chấp nhận đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Dù 

con không hiểu lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì và cũng chẳng biết gì 

đến chuyện phu thê, nhưng xin Chúa cứ làm cho tôi tớ Chúa theo như 

ý Ngài sở định. Dù lời ông già Si-mê-on có đe doạ khủng khiếp: “một 

mũi gươm sẽ đâm thâu trái tim con,” thì xin Chúa cứ làm cho con vì 

Chúa muốn thế. Dù ở tiệc cưới Cana, giờ của Chúa chưa đến, xin Chúa 

cứ phán một lời, chúng con, những tôi tớ của Chúa sẽ làm theo. Dù con 

có phải bước đi trên con đường gai góc và tăm tối của thập giá, và hiến 

dâng người con yêu quí nhất cho công trình cứu chuộc, thì xin Chúa cứ 

làm theo chương trình của Chúa, vì này con là tôi tớ Chúa, con xin 

vâng theo. 

Mời Bạn: Sự “vâng phục bằng đức tin” là “lời đáp trả thích đáng nhất 

của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa” (Giáo Lý/HTCG số 

142-143). Mẹ là mẫu gương đức tin tuyệt vời, là “người nữ của lòng 

tin” qua lời thưa “Vâng” của Mẹ. Chúng ta có sẵn sàng vâng theo ý 

Chúa trong mọi hoàn cảnh? Hay phải chăng chúng ta dễ thay lòng đổi 

dạ: khi được điều may lành trong cuộc sống, chúng ta vui mà quên mất 

Chúa, còn khi gặp khó khăn đau khổ chúng ta phản kháng và kêu trách 

Ngài? 

Sống Lời Chúa: Tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa hoàn cảnh của con bây 

giờ là… (kể ra), nhưng xin Chúa cứ làm cho con như thánh ý Chúa 

muốn.” 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a xin dạy con biết thưa hai tiếng “Xin 

Vâng” như Mẹ. Hoặc hát bài “Xin Vâng.” 
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23/08/22                        THỨ BA TUẦN 21 TN 

                                    Th. Rô-sa Li-ma, trinh nữ 
                                               Mt 23,23-26 

 

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG LỀ LUẬT 

“… những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng 

nhân và thành tín.” (Mt 23,23) 

 

Suy niệm: Ngày 29/06/08, tổng thống nước Dim-ba-bu-ê là Mugabe, 

84 tuổi, tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ năm năm lần thứ 6 

liên tiếp sau cuộc bầu cử vòng hai đầy bạo lực, trong đó ông là ứng cử 

viên duy nhất. Để tiếp tục nắm giữ địa vị, ông đã đặt ra nhiều luật lệ để 

củng cố quyền lực và hợp pháp hoá những sai trái của mình. Các kinh 

sư và người Pha-ri-sêu đặt ra nhiều luật lệ chi li và tuân giữ một cách 

cẩn thận nhưng họ bị Chúa Giê-su lên án là giả hình bởi vì họ thiếu 

điều quan trọng nhất trong Lề Luật là “công bình, lòng nhân và thành 

tín.” Thiếu những điều đó, mọi việc giữ luật đều trở thành giả hình. 

Mời Bạn: Chúng ta có thể đi vào vết xe đổ đó nếu chúng ta chăm chút cho 

việc đi lễ, đọc kinh mà lại gian dối lừa đảo trong việc làm ăn, học hành; 

chúng ta có thể biến thành một tên giả hình khi tiêu xài hoang phí mà lại 

làm ngơ, không biết chia sẻ với những người anh chị em túng thiếu quanh 

mình. Và tệ hơn nữa, có khi chúng ta còn vận dụng lý lẽ, đặt ra luật lệ để 

biện minh cho lối sống sai trái đó. Để khỏi rơi vào lối sống giả hình, cần 

thường xuyên nhìn lại cuộc sống trong cách làm luật, giữ luật, chúng ta có 

thể hiện được công bình, lòng nhân và thành tín hay không. 

Chia sẻ: Mạnh dạn phát hiện thói giả hình tập thể trong cộng đoàn của 

bạn bằng cách nhìn lại cuộc sống cộng đoàn theo đề nghị trong phần 

“Mời bạn”. 

Sống Lời Chúa: Xét mình về thói xấu giả hình trong cách sống đạo 

của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ thói xấu giả hình bằng 

cách sống công bình, nhân ái và thành tín. 
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24/08/22                        THỨ TƯ TUẦN 21 TN 

                                   Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ 
                                               Ga 1,45-51 

 

GẶP CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI 

Ông Na-tha-na-en bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái hay được?” 

Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46) 

 

Suy niệm: Bài hát „Gặp gỡ Đức Ki-tô‟ của cha Tiến Lộc rất thích hợp 

với trường hợp của Na-tha-na-en trong bài Tin Mừng hôm nay. Nghe 

Phi-líp-phê giới thiệu về Đức Giê-su, Na-tha-na-en, do thành kiến, đã 

buột miệng: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Một người 

“lòng dạ chẳng có gì gian dối” như Na-tha-na-en suýt nữa đã kết luận 

hồ đồ nếu không có lời góp ý chân thành của anh bạn Phi-líp-phê: “Cứ 

đến mà xem!” Lời góp ý này vang vọng lại Lời Chúa Giê-su mời gọi: 

“Đến mà xem” trước đó (c. 39). “Đến mà xem” là bí quyết hiệu 

nghiệm phá đổ bức tường thành kiến che khuất tầm mắt, ngăn cản ta 

nhận ra Chúa, cũng như hoạt động của Ngài nơi tha nhân, qua các biến 

cố xảy ra quanh ta. Một khi gặp gỡ Đức Ki-tô, Na-tha-na-en được biến 

đổi tận căn, trở nên Tông đồ của Ngài, đã đổ máu đào chứng tá cho 

thấy sự đổi thay này. 

Mời Bạn: Chắc chắn bạn và tôi đã từng nhiều lần có cái nhìn không 

hay về một ai đó, nhất là những tội nhân. Bạn có cách gì để có thể thay 

đổi tật xấu này không? 

Chia sẻ: Khi tập nhìn mọi người bằng ánh mắt của thầy Giê-su, bạn có 

thấy mình thay đổi định kiến về tha nhân không? 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm rằng Chúa luôn hiện diện trong mọi người, 

để mỗi sáng khi thức giấc, chúng mình cầu nguyện với Chúa, tạ ơn 

Ngài, và nỗ lực gặp Ngài suốt ngày nơi tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết thường xuyên 

gặp Chúa trong kinh nguyện, để chúng con đổi mới cái nhìn về anh chị 

em mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen. 
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25/08/22                      THỨ NĂM TUẦN 21 TN 

                                    Th. Lu-y; th. Ca-la-san 
                                              Mt 24-42-51 

 

CHU TOÀN BỔN PHẬN, SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA 

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con 

Người sẽ đến.” (Mt 24,44) 

 

Suy niệm: Cái chết luôn là biến cố bất ngờ, chẳng ai biết thời điểm 

chính xác cái chết xảy đến. Cái chết chấm dứt thời gian hoán cải trên 

trần thế; mỗi người sẽ ra trình diện trước mặt Chúa, chịu xét xử: nhận 

lấy phúc lành hay án phạt tùy theo cách sống tại thế của mình. Để được 

lãnh nhận phần phúc đời đời, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người hãy sẵn 

sàng cho giờ phút quan trọng này bằng thái độ khôn ngoan và trung tín. 

Người khôn ngoan nhận biết sự bọt bèo, mỏng manh của phận người, 

về sự chóng qua của thế gian. Người khôn ngoan ý thức rằng ngày hôm 

nay có thể là ngày cuối cùng của đời mình. Vì thế, họ cố gắng sống 

trung tín với Chúa mỗi ngày, chu toàn cách tốt nhất các việc bổn phận, 

sống trọn vẹn giây phút hiện tại. 

 

Mời Bạn: Chúa đến bất ngờ là điều ai cũng biết. Nhưng lắm lúc, ta dễ 

bị rơi vào cám dỗ như tên đầy tớ xấu xa khi nghĩ bụng còn lâu chủ ta 

mới về. Để rồi ta cứ mãi lao mình vào việc lo lắng sự đời và chè chén 

say sưa mà lơ là việc bổn phận, nhất là bổn phận chăm lo đời sống đức 

tin của mình và gia đình. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn cố gắng chu toàn cách tốt nhất việc bổn phận 

trong gia đình, giáo xứ, xã hội, nhắc nhở mình luôn sẵn sàng đón Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lo lắng sự đời, các đam mê dục vọng dễ 

làm chúng con lạc xa Chúa, quên mất cùng đích đời người, không thức 

tỉnh sẵn sàng. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để giữa những 

cám dỗ của thế gian, chúng con vẫn trung tín với Chúa và khôn ngoan 

chọn Chúa mỗi ngày. Amen. 
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26/08/22                    THỨ SÁU TUẦN 21 TN 

                                            Mt 25,1-13 
 

SẴN SÀNG MỚI LÀ KHÔN NGOAN 

Trong mười cô đó có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại 

mang đèn mà không mang dầu theo. Còn năm cô khôn thì vừa mang 

đèn lại vừa mang chai dầu theo. (Mt 25,10-13) 

 

Suy niệm: Thật dễ nhận ra những chi tiết trong dụ ngôn muốn ám chỉ 

điều gì: Chàng rể là chính Chúa Ki-tô, mười cô trinh nữ phù dâu là toàn 

thể nhân loại, đèn và dầu là điều kiện cần có để được tham dự tiệc cưới. 

Năm cô khôn và năm cô dại là hình ảnh con người, có người khôn có 

người dại. Khôn hay dại là căn cứ vào thái độ họ có biết sẵn sàng hay 

không. Đó là bài học mà Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta. Không chỉ 

năm cô dại mới ngủ, mà cả năm cô khôn cũng ngủ. Nhưng năm cô này 

khôn ở chỗ dù có ngủ các cô vẫn không quên mục đích của mình: 

chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để đón chàng rể đến bất cứ lúc nào. 

Mời Bạn: Bạn đang nằm trong danh sách những cô khôn hay cô dại? 

Chắc chắn Chúa sẽ đến bất ngờ. Nếu bạn khôn thì hãy luôn sẵn sàng 

dầu đèn đầy đủ cho mọi lúc. Dầu của bạn chính là đức tin vững mạnh, 

là đời sống thiện hảo, là các việc lành phúc đức. Đừng để những lo lắng 

bon chen đời này làm bạn sao nhãng việc tích trữ dầu đèn cho hành 

trình tiến về đời sau của bạn. 

Chia sẻ: Để làm một người khôn như Đức Ki-tô dạy, bạn phải làm gì? 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để ngọn đèn đức tin bị lu mờ trước 

những cám dỗ của phim ảnh và trò chơi xấu. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, xin cho chúng con luôn 

biết sẵn sàng và cần mẫn đong đầy tâm hồn chúng con dầu đèn là 

những việc lành phúc đức. Xin cho ngọn đèn đức tin của chúng con 

luôn cháy sáng và toả chiếu rõ ràng hình ảnh Chúa cho những người 

chung quanh. Amen. 
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27/08/22                     THỨ BẢY TUẦN 21 TN 

                                          Th. Mô-ni-ca 
                                            Mt 25,14-30 

 

QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA 

“Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh.” 

(Mt 25,21) 

 

Suy niệm: Chúa không quan tâm cân đo đong đếm công trạng của ta; 

hơn ai hết, Ngài biết rõ lòng ta. Do đó, ta hãy an tâm, trung thành chu 

toàn nhiệm vụ được giao, Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng. Phải chăng vì 

quá đặt nặng về phần thưởng tại thế hoặc do chưa đủ lòng cậy trông về 

sự quan tâm, công bằng của Chúa, một số người dè dặt, ngập ngừng khi 

làm điều tốt việc nghĩa, hay khi hành động cho Danh Cha cả sáng. Vì 

thế, họ đánh mất cơ may thuận lợi để được Chúa tin tưởng giao phó 

nhiều hơn nữa, thậm chí có khi đánh mất cả phần thưởng được vào 

“hưởng hạnh phúc của chủ.” Người lười biếng, muốn cuộc đời an 

nhàn, hưởng thụ, không nỗ lực phát triển khả năng Chúa ban để sinh 

hoa trái tốt cho Chúa, cho người, là phung phí vốn liếng Ngài giao phó, 

sẽ bị Ngài khiển trách như người đầy tớ được giao một nén trong dụ 

ngôn.  

Mời Bạn: Vì vậy, bao lâu còn sống, còn phải hoạt động, làm việc với 

tất cả khả năng Chúa giao, làm việc mà không tìm an nghỉ, mới có thể 

sinh lời các nén bạc Chúa trao. Bạn suy nghĩ xem những nén bạc của 

đời bạn: sức khỏe, ngoại hình, tài năng, kiến thức, của cải, thời giờ… 

bạn đã phát huy hết sức để mang lại thiện ích cho Chúa, cho người 

đồng loại chưa? Hay chỉ dành cho mình bạn? 

Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực phát triển những nén bạc Chúa giao để 

sống đẹp lòng Chúa, sinh hoa trái tốt đẹp cho người lân cận của mình.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng những gì con có được cũng là 

nhờ lòng Chúa yêu thương. Xin cho con biết trân quí, phát huy những 

gì Chúa trao phó cho con, như một cách đáp đền ơn Chúa, tựa một 

cách sống tình cha-con. Amen. 


