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28/08/22                 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – C 

                                           Lc 14,1.7-14 
 

PHẦN THƯỞNG ĐÍCH THỰC 

“Và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày 

các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,14)  

 

Suy niệm: Là con cái Chúa, ta tin rằng Thiên Chúa quảng đại, ban 

thưởng gấp vô vàn lần những gì ta làm cho người lân cận. Dù làm 

những việc rất bé nhỏ như cho người khát ly nước lã, cho người đói 

chén cơm, cho người trần truồng tấm áo che thân, hay thăm viếng tù 

nhân,… là bạn đang làm cho chính Ngài, được Ngài ghi nhận, ban 

thưởng cho bạn (x. Mt 25, 31tt). Khi làm một trong các việc lành vừa 

kể trên đây, bạn là người chiến thắng trong cuộc đối kháng đang âm 

thầm diễn ra trong đấu trường tâm hồn; bạn vượt qua cái tôi hẹp hòi, 

mở rộng mối tương quan, trở thành người thân cận của người khác. Khi 

quảng đại cho đi, rộng rãi trao tặng, bạn xác tín giá trị vĩnh cửu của một 

nghĩa cử bác ái, và thêm hy vọng hạnh phúc thiên đàng cho cuộc đời 

mình. 

Mời bạn tìm ra vị thế của mình trong gia đình, nơi làm việc, trong thế 

giới; rồi nghĩ xem phần thưởng lớn nhất mình sẽ nhận được là gì. Sau 

đó mời bạn qui hướng về Thiên Chúa: “Ngài dành cho bạn một chỗ 

thật đẹp, gần trái tim của Ngài và ban cho bạn phần thưởng là sự sống 

đời đời” (ĐTC Phanxicô). 

Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ, nghèo 

hèn, và giúp đỡ, phục vụ họ với lòng bác ái, vui tươi theo tinh thần Tin 

Mừng. 

Cầu nguyện: Sốt sắng hát hoặc đọc lời bài hát “Có bao giờ: Lạy Chúa, 

nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh con hai năm rõ mười; 

mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ 

bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.”  
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29/08/22                       THỨ HAI TUẦN 22 TN 

                            Th. Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết 
                                             Mc 6,17-29 

 

BẢO VỆ GIÁ TRỊ CỦA HÔN NHÂN 

Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì 

ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của anh mình. 

(Mc 6,17-18) 

 

Suy niệm: Trong khi Hê-rô-đê vì ham mê sắc dục đã bịt tai trước tiếng 

lương tâm ngay chính và chiếm đoạt người vợ của anh mình, thì Gio-an 

Tẩy Giả, người ngôn sứ cuối cùng, sẵn sàng chịu tù đày, và rồi chịu 

chết, để làm chứng cho chân lý, bảo vệ luật hôn nhân. Hành động của 

Gio-an Tẩy Giả là một tuyên ngôn cho thấy rằng giá trị của hôn nhân là 

tuyệt đối, không ai có quyền xâm phạm dù đó là người có chức có 

quyền đến đâu đi nữa. Đồng thời đó cũng là lời chứng cho sứ mạng của 

người ngôn sứ: phải nói lời của Thiên Chúa, cho dù „nói thật mất lòng‟, 

và thậm chí mất mạng nữa. 

Mời Bạn: Các gia đình công giáo là những người trực tiếp thực thi sứ 

mạng ngôn sứ làm chứng cho giá trị của hôn nhân. Thực trạng cho thấy 

biết bao nhiêu bóng tối đang bao phủ các gia đình, kể cả gia đình công 

giáo. Chính khi đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng này, các gia đình 

càng có sứ mạng làm chứng cho các giá trị của hôn nhân không phải 

bằng cách chết mà bằng cách sống những giá trị đó trong cuộc sống gia 

đình của mình. 

Chia sẻ: Chúa Giê-su dạy: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người 

không được phân ly” (Mt 19,6). Bạn và tôi, chúng ta đã góp phần thế 

nào để thực hiện lời Chúa nói trên? 

Sống Lời Chúa: Trong gia đình, vợ chồng biết đối thoại với nhau trong 

tinh thần yêu thương và kính trọng nhau. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các gia đình công giáo biết sống trung 

thành với lời cam kết hôn nhân để làm cho tình yêu chung thuỷ của 

Chúa Ki-tô với Hội Thánh. Amen. 
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30/08/22                         THỨ BA TUẦN 22 TN 

                                              Lc 4,31-37 
 

LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 

“Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho 

các thần ô uế và chúng phải xuất.” (Lc 4,36) 

 

Suy niệm: “Lời nói tốt lành có thể ngắn gọn và dễ nói, tuy nhiên âm 

vang của chúng thì thật sự vô tận” (Mẹ Têrêxa). Cử tọa trong hội 

đường ngày ấy ngạc nhiên về lời rao giảng của Đức Giê-su. Ngài rao 

giảng bằng một cung cách mới mẻ, dựa vào chính uy thế của mình, chứ 

không dựa trên thế giá của tiền nhân, hoặc trích dẫn các thầy ráp-bi nổi 

tiếng. Lời ấy càng “nặng ký” hơn nữa khi chỉ cần một tiếng ra lệnh, quỷ 

dữ hung hãn thế kia cũng phải vâng phục xuất khỏi người bị ám. Không 

lạ gì cử tọa đi từ bất ngờ đến chỗ kinh ngạc, thán phục, cũng như khi 

âm vang của lời uy quyền ấy lan rộng khắp cả vùng. Lời Chúa trong 

Sách Thánh hôm nay vẫn đầy đủ sức mạnh như ngày xưa, nhưng vấn đề 

là bạn có quan tâm đọc, suy niệm, và dành cho Lời ấy một không gian 

để phát huy uy lực không. 

Mời Bạn: “Cẩn thận điều bạn nói. Bạn có thể nói điều gây thương tổn 

trong mười giây, những mười năm sau, vết thương vẫn chưa lành” (J. 

Osteen). Bạn có tin lời của mình cũng có uy lực lắm, một lời nói tốt đẹp 

có thể đưa người thân quen bay bổng lên mây xanh, hay trái lại, lời 

thâm độc đẩy kẻ khác xuống tận đáy địa ngục không? Hãy cẩn thận để 

lời của bạn là lời đem lại sự sống.  

Sống Lời Chúa: Tôi đắn đo suy nghĩ, “uốn lưỡi bảy lần” trước khi nói, 

để lời của mình đem lại an bình, niềm vui, hạnh phúc cho người lân 

cận. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con luôn xác tín rằng Lời Chúa là Lời 

đem lại sự sống đời đời. Xin cho con giữ gìn miệng lưỡi, để chỉ nói 

những lời tốt đẹp, tránh lời điêu ngoa, độc ác. Xin cho con luôn say mê 

Lời Ngài. Amen. 
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31/08/22                      THỨ TƯ TUẦN 22 TN 

                                            Lc 4,38-44 
 

SỐNG TRỌN VẸN NGÀY MỚI 

Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh 

hoạn, đều đưa tới Người. (Lc 4,40) 

 

Suy niệm: “Ta không có một ngày mới tốt lành, nhưng là tạo ra ngày 

mới tốt lành ấy” (F. Westering). Với Đức Giê-su, ngày nào cũng là 

ngày tốt lành, với vô vàn nghĩa cử tốt đẹp phải thực hiện: sáng sớm và 

chiều tối cầu nguyện với Chúa Cha, chăm sóc chữa lành bất cứ bệnh 

nhân nào đến với mình, kiên nhẫn dạy dỗ các môn đệ, đi khắp các làng 

mạc loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Ta hầu như không thấy thời 

gian Ngài dành cho mình, chính điều ấy làm cho ngày sống của Ngài 

đầy ý nghĩa, ngày nào cũng là ngày tốt. Là môn đệ Ngài, ta cũng phải 

vậy thôi! Mỗi sáng thức dậy, hãy nghĩ đến hạnh phúc được sống một 

ngày mới, để rồi ta hít thở, vui hưởng, làm việc, và sống tình yêu 

thương với những người gần bên. 

Mời Bạn: “Tôi cảm thấy tri ân vì được sống ngày hôm nay. Sống một 

ngày tuyệt vời nữa là niềm vui và thú vị của đời tôi” (L. Hay). Dụi mắt 

thức dậy mỗi sáng, bạn hãy nhớ đến hồng ân được hiện hữu trên đời, và 

hôm nay được sống một ngày mới trong tình yêu thương của Đấng rất 

gần tôi hơn tôi nghĩ tưởng. Bắt đầu ngày mới với một ý tưởng đó rồi 

nghĩ đến một việc tích cực sẽ làm trong ngày để mỗi ngày sống của bạn 

đều có ý nghĩa cho đời bạn.  

Sống Lời Chúa: Tôi tạ ơn Chúa mỗi sáng khi thức dậy, rồi nỗ lực làm 

một nghĩa cử bác ái cho một người mình gặp trong ngày như một cách 

tạ ơn Ngài.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con được có mặt 

trên đời, cũng như cho con được nhận ra ý nghĩa cuộc đời ấy qua chỗ 

đứng tốt nhất là làm môn đệ Ngài. Xin cho con luôn sống ý nghĩa ấy 

mọi ngày đời con Amen. 
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01/09/22                 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN 

                                                  Lc 5,1-11 
 

CẦN BIẾT “KINH NGẠC”! 

Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người 

có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. (Lc 5,9) 

 

Suy niệm: Trong ba năm rao giảng công khai, không ít lần Đức Giê-su 

Ki-tô giảng dạy những điều dường như ngược đời nghịch lý: nào là 

“phúc cho ai nghèo khó” nào là “ai liều mất mạng sống vì Ngài thì sẽ 

lấy lại được mạng sống.” Chúa lại còn đòi hỏi người ta làm những điều 

dị thường, “không giống ai” như hôm nay Ngài truyền cho các môn đệ 

“chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới” dù rằng mới đêm hôm 

trước, các ông đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào”. 

Thế rồi, kết quả của việc vâng theo lời Thầy thật là kỳ diệu. Các ông đã 

kéo lên một mẻ lưới lạ lùng: cá nhiều đến nỗi lưới hầu như rách, số cá 

đổ đầy hai thuyền đến gần chìm. Sự kinh ngạc dẫn các ông tới chỗ tin 

nhận ra Đức Ki-tô là Thiên Chúa quyền năng, là Đấng Cứu Độ.  

 

Mời Bạn: Tin theo Đức Ki-tô là dám đi theo Ngài trên con đường mà 

thế gian cho là kỳ dị và vô lý đó: đó là gác lại công việc làm ăn, để 

dành thời giờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ; đó là sống hy sinh, khó 

nghèo giữa một xã hội chạy theo giàu sang, hưởng thụ; đó là xả thân 

phục vụ tha nhân thay vì lo thu vén cho mình cách ích kỷ; đó là khước 

từ tham lam, giả dối, bất công để sống công bằng trung thực. Phải 

chăng chúng ta còn mang não trạng thực dụng sợ phải luống công vô 

ích “vất vả suốt đêm mà không được gì” và vì thế mà từ chối lời mời 

gọi của Chúa? Hay có khi chỉ vì sợ trở thành “kỳ dị” trước mặt người 

đời mà chúng ta không dám sống theo giáo huấn của Chúa? 

 

Sống Lời Chúa: Dành thời giờ sáng tối mỗi ngày để cầu nguyện với 

Chúa. 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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02/09/22            THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN 

                                               Lc 5,33-39 
 

RƯỢU MỚI, BẦU DA MỚI 

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm 

nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư.” (Lc 5,37) 

 

Suy niệm: Nếu như ngày hôm nay Chúa Giê-su nói lại dụ ngôn đó, 

chắc hẳn Ngài sẽ nói: Không ai muốn “luộc” xe Nhật chính hãng thành 

xe Trung Quốc; hoặc không ai muốn thay sợi “xên” mới vào dĩa, nhông 

đã cũ mòn. Đời sống là một thực tại mang tính toàn phần, đồng bộ, 

không cắt xén. Đức tin của tôi là tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu 

Chuộc tôi, và vì thế tôi cũng tin tất cả những gì Ngài truyền dạy chúng 

tôi. Và chính vì tin vào Ngài mà tôi yêu mến Ngài và luôn lắng nghe và 

sống theo ý muốn của Ngài, cụ thể là tuân giữ những giới luật Ngài đề 

ra. Như thế, quả thật rượu mới -niềm tin vào Đức Ki-tô- phải được chứa 

đựng trong bầu da mới -đời sống đạo gương mẫu của một Ki-tô hữu. 

 

Mời Bạn: Phải chăng Ki-tô hữu thời nay đang lâm vào cơn khủng 

hoảng “rượu-mới-bầu-da-cũ”? Đó là tình trạng của người vẫn tuyên bố 

rằng mình tin Chúa nhưng lại làm những điều mê tín dị đoan, chạy theo 

lối sống thế tục, chứ không thực hành giới răn yêu thương như Chúa 

truyền dạy. Bạn có lâm vào cơn khủng hoảng đó không? 

 

Sống Lời Chúa: 1/ Chọn một việc đạo đức thật bình thường (làm dấu 

thánh giá, lần hạt…) làm một cách thật cung kính, với tất cả tâm tình; 

2/ chọn một việc thật bình thường bạn vẫn làm hằng ngày và làm với ý 

hướng thể hiện lòng yêu mến Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết thờ phượng Chúa trong tinh 

thần và chân lý: trong tinh thần khi luôn con làm mọi việc theo tinh thần 

của Chúa, trong chân lý khi đời sống của con luôn tương hợp với lời con 

tuyên xưng. 
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03/09/22            THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN 

                     Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT                                          
                                                  Lc 6,1-5 

 

NGÀY SA-BÁT 

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?” 

(Lc 6,2) 

 

Suy niệm: Luật Mô-sê cho phép người ta đi ngang qua ruộng lúa có thể 

“lấy tay bứt bông lúa” nhưng không được “tra liềm cắt lúa” (Đnl 

23,26). Thế nhưng, những người Pha-ri-sêu viện cớ ngày Sa-bát để 

“chụp mũ” cho việc “bứt lúa” của các môn đệ là hành vi “gặt lúa”, là 

việc bị cấm làm trong ngày nghỉ lễ. Với thái độ đầy thành kiến chuyên 

bới lông tìm vết để biến một việc bình thường vô hại thành một trọng tội, 

những người Pha-ri-sêu có vẻ như đang tuân thủ Lề Luật cách nghiêm 

ngặt, nhưng trong lòng họ đầy thù ghét và ác ý. Chúa Giê-su đã nhiều lần 

quở trách: họ chất gánh nặng lên người khác mà mình thì chẳng thèm 

đụng vào, ngốn hết các tài sản bà góa lại còn giả bộ đọc kinh lâu giờ… 

Chúa lên án họ giống như những “mồ mả tô vôi,” bề ngoài có vẻ công 

chính nhưng là “giả hình và gian ác” (x. Mt 23,13-32).  

Mời Bạn: “Con Người làm chủ cả ngày Sa-bát.” Chúa có ý muốn nói 

rằng việc thờ phượng phải quy hướng về Chúa là chủ tể mọi sự; và lễ 

hy tế dâng lên Ngài không có giá trị gì nếu không có của lễ Ngài ưa 

thích là lòng nhân nghĩa và việc phục vụ tha nhân. Nếu dâng nhiều lễ 

vật mà lại sống ích kỷ, tham lam, cậy quyền thế làm điều nhũng nhiễu, 

bất công đối với người nghèo hèn cô thế, buôn bán gian lận, sản xuất 

hàng giả, độc hại… thì cũng đáng chịu nguyền rủa như những người 

Pha-ri-sêu giả hình. 

Sống Lời Chúa: Làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích và hạnh phúc của 

người khác trước hết. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa diệt trừ mọi mầm mống tham 

lam ích kỷ trong lòng chúng con, để chúng con xây dựng một thế giới 

tốt đẹp trong một nền văn minh tình thương. 


