
                      

                                                           

 
 

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,  

thì không thể làm môn đệ tôi được.” 
                                                                  

                                                          (Lc 14, 27)    
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04/09/22                CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – C 

                                            Lc 14,25-33 
  

TIÊU CHUẨN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA 

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và 

cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 

14,26) 

 

Suy niệm: Chất lượng cao, bền, đẹp, giá thành hạ là những tiêu chuẩn 

người ta thường dựa vào để đánh giá một sản phẩm. Cũng thế về con 

người, thế gian có những tiêu chuẩn để đánh giá. Tiền bạc, quyền chức, 

thành công, có nhà cửa vẫn luôn là tiêu chuẩn ưu thế. Đối với Thiên 

Chúa, tiêu chuẩn số một phải có nơi người muốn thuộc về Ngài là kính 

mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đây là tiêu chuẩn không thể thay thế, 

dù trong hoàn cảnh nào, dù vì lý do gìn giữ mạng sống, nhưng nó thay 

thế cho mọi tiêu chuẩn đánh giá con người. Khi đòi hỏi như thế, Thiên 

Chúa biết rõ trong tâm trí của Ki-tô hữu không chỉ có tiếng của Thiên 

Chúa, mà còn có nhiều tiếng khác đang cạnh tranh tìm cách chi phối 

thánh ý Chúa. Bởi thế, là người cha đầy lòng yêu thương, Chúa nói 

những lời trên với ta như những người con trưởng thành, tin tưởng 

chúng luôn biết chọn lựa dựa vào tiêu chuẩn kính mến Chúa trên hết 

mọi sự. 

Mời Bạn: Có quá nhiều tiêu chuẩn thiên hạ đưa ra để đánh giá con 

người. Nơi bạn đang sống, tiêu chuẩn nào đang được người ta chú 

trọng? Tiêu chuẩn đó có thay thế hay làm giảm giá tiêu chuẩn kính mến 

Chúa trên hết mọi sự không? Khi quyết định một việc, bạn dựa vào tiêu 

chuẩn nào? 

Sống Lời Chúa: Khi sắp quyết định làm việc gì, bạn hãy nhớ đến Lời 

Chúa dạy mình làm gì trong việc này. 

Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã yêu thương chúng con đến nỗi thí ban 

Con Một yêu dấu của Cha là Đức Giê-su. Xin cho chúng con cũng biết 

mến yêu Cha trên hết mọi sự. 
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05/09/22                     THỨ HAI TUẦN 23 TN 

                             Th. Tê-rê-xa Can-cút-ta, nữ tu 
                                                Lc 6,6-11 

 

“HỌ RÌNH XEM…” 

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người 

ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. (Lc 6,7) 

 

Suy niệm: “Rình” được định nghĩa là hành động theo dõi một cách kín 

đáo từng cử chỉ, từng động tác nhưng không cho đối phương biết để tìm 

sơ hở, sai sót để công kích. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu hôm nay 

cũng nín thở “rình xem” Chúa Giê-su có chữa lành cho người bị khô 

bại tay trong ngày sa-bát hay không, để họ có cớ tố cáo Ngài vi phạm 

luật Mô-sê. Chúa Giê-su thấu rõ hành vi rình mò với ý đồ xấu xa của họ 

nên đã chất vấn họ bằng một câu hỏi mà họ hoàn toàn có thể có câu trả 

lời đúng đắn nếu họ còn có lương tri: “Ngày sa-bát được phép làm điều 

lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” Họ không trả lời 

được bởi vì họ chỉ chú ý đến hình thức của việc giữ luật hơn là chú ý 

đến tình yêu và nhân vị là trọng tâm của mọi thứ lề luật. 

Mời Bạn: Chú ý quan sát để nhận định và rút kinh nghiệm nhờ đó sửa 

mình và kiện toàn bản thân, đó là việc tốt; nhưng rình xem, bới  lông 

tìm vết để bắt bẻ, kết án lại là một việc làm tệ hại. Trong tương quan 

mỗi ngày, bạn được mời gọi hãy quan tâm đến những người anh chị em 

để giúp ho thăng tiến chứ không phải để phán xét hay bắt bẻ họ nếu như 

họ có làm điều gì sai lỗi. 

Chia sẻ: Quan tâm và chăm sóc tha nhân khác rình mò tìm lỗi để kết án 

thế nào? 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm quan tâm chăm sóc tha nhân với ý 

hướng làm điều tốt đẹp, tích cực cho họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biết lắng nghe và cảm thông với tất cả 

những ai lầm lỡ và đang sống xa Chúa để họ có thể tìm về với Ngài. 

Amen. 
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06/09/22                      THỨ BA TUẦN 23 TN 

                                             Lc 6,12-19 
 

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ NÊN MỘT 

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu 

nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn 

lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6,12-13) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su chọn các tông đồ nhưng không cất khỏi họ những 

yếu tố con người, cả những yếu đuối. Điều lạ lùng, dẫu có nhiều khác 

biệt, thậm chí trái nghịch nhau nữa, các tông đồ vẫn sống chung được với 

nhau và cùng thi hành sứ mệnh truyền giáo. Chẳng hạn, giữa Mát-thêu 

và Si-mon “nhiệt thành”: Mát-thêu làm nghề thu thuế, tiếp tay với người 

Rô-ma đô hộ; Si-mon chủ trương đối đầu với quân Rô-ma và những 

người làm tay sai. Ấy thế mà khi thuộc về Nhóm Mười Hai của Đức Giê-

su, họ sống với nhau trong hòa bình và cùng chung lo công việc Chúa. 

Đúng như cha Teilhard de Chardin nói: “Đăng giả hội”, càng lên cao 

càng hội tụ lại. Các tông đồ càng vươn lên tới Đức Giê-su thì họ càng 

hiệp nhất với nhau trong Ngài. Và chính đời sống hiệp nhất ấy đã là một 

bài rao giảng sống động về một Thiên Chúa duy nhất là Cha mọi người. 

 

Mời Bạn: Trong gia đình, trong nhóm hay trong cộng đoàn, bạn là tác 

nhân của sự hiệp nhất hay của sự chia rẽ? 

 

Chia sẻ: Khi có những mâu thuẫn trong nhóm/cộng đoàn của bạn, bạn 

có tìm nguyên nhân và phương thế sửa chữa? 

 

Sống Lời Chúa: Bạn gia nhập một nhóm hoạt động tông đồ giáo dân 

trong giáo xứ và cùng làm việc với anh chị em. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con muốn được cùng với Chúa mà 

thân thưa với Chúa Cha : “Lạy Cha, xin cho chúng con hiệp nhất nên một”, 

hầu giáo xứ chúng con trở nên cộng đoàn yêu thương, lánh xa những mưu 

mô chia rẽ, bè phái, hờn căm, để thế gian tin rằng chúng con thuộc về Chúa. 
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07/09/22             THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 23 TN 

                                                Lc 6,20-26 
 

BIẾN HOẠ THÀNH PHÚC 

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là 

của anh em.” (Lc 6,20) 

 

Suy niệm: Người nghèo đói được Chúa chúc phúc không phải vì đó là 

công trạng của họ, mà vì Chúa đứng về phía họ, những người yếu thế, 

dễ bị tổn thương. Và điều đó càng rõ ràng hơn khi họ chọn đứng về 

phía Chúa, chịu khổ nhục “vì danh Ngài”. Ngược lại, những người giàu 

có, no đầy “phải khốn”, phải chuốc hoạ vào thân không phải vì họ 

nhiều của cải mà vì họ đã không đứng về phía Chúa – nghĩa là phía 

người nghèo, – để cảm thông chia sẻ; trái lại họ cậy dựa vào của cải mà 

hưởng thụ cách ích kỷ, đắm chìm trong đam mê lạc thú. Ông phú hộ 

trong dụ ngôn bị trầm luân chỉ vì đã không chia sẻ cho anh La-da-rô 

nghèo túng, là hình ảnh minh hoạ chân lý ấy (x. Lc 16,19-26). 

 

Mời Bạn: Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay là chìa khóa để được 

chúc phúc, và hơn nữa, để biến hoạ thành phúc. Một khi bạn để những 

ham mê của cải và thú vui choán hết tâm hồn, ta không còn chỗ dành 

cho Chúa và tha nhân nữa. Nhưng nếu bạn “bán đi tất cả những gì bạn 

có mà cho người nghèo” (x. Lc 18,22), bạn biến mối hoạ thành mối 

phúc cho mình: bạn trở nên người nghèo của Thiên Chúa (anawim), và 

được Nước Trời làm gia nghiệp. 

 

Sống Lời Chúa: Hy sinh tiết giảm những chi tiêu không thiết yếu để 

trợ giúp những người túng thiếu. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, họa hay phúc là do chúng con tự tạo. Nghèo 

chúng con nương tựa vào Chúa. Giàu chúng con cũng phó thác trong 

tay Chúa và tương trợ anh em mình. Chúng con xin Chúa thêm ơn, để 

trong hoàn cảnh của mình, chúng con luôn biết tín thác vào Lời Chúa 

dạy. Amen. 
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08/09/22                   THỨ NĂM TUẦN 23 TN 

                                  Sinh nhật Đức Ma-ri-a 
                                        Mt 1,1-16.18-23 

 

ÂN SỦNG CÓ TỪ KHI NÀO? 

Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán 

qua miệng ngôn sứ: “Này đây Trinh Nữ sẽ thu thai và sinh hạ một 

con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-

Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (Mt 1,22-23) 

 

Suy niệm: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng 

bà.” Một lời chào vừa long trọng vừa lạ lùng: long trọng với một thôn 

nữ Na-da-rét, người diễm phúc được tuyển chọn; lạ lùng vì không gọi 

tên Ma-ri-a, thay vào đó bằng một danh xưng mới: Đấng đầy ân sủng. 

Thế nhưng, ân sủng ấy không do công trạng riêng của Mẹ, nhưng do 

lòng thương xót của Thiên Chúa. Với lòng tin và sự vâng phục, Đức 

Ma-ri-a đã thưa tiếng „xin vâng‟ để trở nên E-va mới, cưu mang Đức 

Giê-su, Đấng là Ân sủng. Nhờ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a 

được ân sủng Vô nhiễm nguyên tội ngay trong dạ thân mẫu, rồi Mẹ trở 

thành “máng” thông ân sủng Chúa đến cho nhân loại. Trong cái nhìn 

đó, ngày sinh nhật của Mẹ là khoảnh khắc vĩ đại, mở ra chân trời hy 

vọng, niềm vui, bình an cho nhân loại lâu nay đang ngóng chờ. 

Mời Bạn: Việc Mẹ Ma-ri-a chào đời đem niềm vui cho toàn nhân loại. 

Bạn có kinh nghiêm nào trong việc lan tỏa niềm vui, hạnh phúc cho 

người khác tại công ty, xí nghiệp hay môi trường bạn đang sống không? 

Kinh nghiệm đó có dẫn bạn đến chỗ dám hy sinh phần nào bản thân để 

mưu ích cho họ không? 

Sống Lời Chúa: Hôm nay hãy chia sẻ niềm vui của bạn với ai đó bên 

cạnh. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Xin 

dạy con biết đem niềm vui cho người khác, can đảm sống như Mẹ, dám 

hy sinh, cho đi để phục vụ anh chị em mình trong đời sống thuờng 

ngày. Amen. 
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09/09/22                     THỨ SÁU TUẦN 23 TN 

                                Th. Phê-rô Cla-ve, linh mục 
                                              Lc 6,39-42 

 

PHẢN TỈNH VỚI CHÍNH MÌNH 

Đức Giê-su nói: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi 

trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” 

(Lc 9,42) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời trên trong bối cảnh Ngài dạy các 

môn đệ đừng xét đoán: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị 

Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37). Chưa nói tới việc chúng ta không thể 

thấu hiểu hết tâm tư cũng như hoàn cảnh của người khác, chúng ta 

dừng xét đoán, không lên án người khác, bởi chính chúng ta vốn là kẻ 

yếu hèn lầm lỗi, và nói như thánh Gio-an tông đồ: “Ai bảo mình vô tội, 

thì tự lừa dối mình, và sự thật không có nơi người đó” (1Ga 1,8). Trong 

vụ án người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (x. Ga 8,1-11), 

để đáp trả những người đang chất vấn phải ném đá hay không ném đá 

người phụ nữ ấy, Chúa Giê-su đã yêu cầu họ phản tỉnh, nhìn lại chính 

mình: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” 

(Ga 8,7). Tội lỗi là những cái xà làm chúng ta „mờ mắt‟. Vậy nên, hãy 

lấy cái xà trong con mắt của mình ra trước đã.  

Mời Bạn: Để lấy được cái xà ra khỏi mắt mình, trước hết, ta cần nhận 

thức: nó đang hiện hữu trong mắt của ta. Cũng vậy, để giũ bỏ tội lỗi, 

tiên vàn, ta cần ý thức rằng: mình yếu hèn tội lỗi. Chính sự giác ngộ 

này sẽ giúp ta „buông bỏ những viên đá xuống‟ thay vì ném chúng về 

phía tha nhân. 

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình, để nhận biết sai lỗi của mình 

và cư xử bao dung với tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến trần gian không phải để lên 

án thế gian, nhưng là để giúp mọi người ăn năn sám hối để được sống. 

Xin cho con ý thức mình yếu hèn tội lỗi, để được Chúa xót thương. 

Amen. 
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10/09/22                      THỨ BẢY TUẦN 23 TN 

                                               Lc 6,43-49 
 

NGÔN HÀNH NHƯ NHẤT 

“Tại sao anh em gọi Thầy: „Lạy Thầy! Lạy Thầy!‟ mà anh em không 

làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,46) 

 

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trăm voi không được bát nước 

sáo” có ý phê phán cái tật nói nhiều mà làm thì không được bao nhiêu, 

thậm chí không làm gì. Có những Ki-tô hữu có khi rất thuộc Lời Chúa, 

nhưng lại không hề thực hành; có người có tài bắt chước những trò hề 

diễn xuất hoặc những pha lâm li bi đát trong phim ảnh, nhưng lại không 

hề bắt chước hành vi bác ái phục vụ tha nhân của các thánh và những 

gương mẫu thánh thiện khác. Hãy nhìn lên tượng Chúa Giê-su chịu đóng 

đinh trên cây thập giá mà suy gẫm. Hẳn là Đức Ki-tô trên cây khổ giá ấy 

muốn nói với chúng ta rằng đừng chỉ nói yêu suông mà hãy yêu bằng 

việc làm cụ thể; và đã làm thì đừng chỉ làm qua loa với mức độ “một bát 

nước sáo” mà là với mức độ triệt để của cây thập giá Chúa Ki-tô. 

Mời Bạn: Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su, bởi vì vẫn 

còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh 

thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và phần bạn thì sao? 

Chia sẻ lời thư thánh Gia-cô-bê: “Một thân xác không hơi thở là một 

xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 

2,26). 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy đúc kết năm phút cầu nguyện mỗi ngày với 

Lời Chúa bằng việc rút ra một quyết tâm cụ thể để thực hiện trong ngày 

sống của bạn. Và cuối ngày bạn kiểm điểm xem mình thực hành điều 

đó thế nào. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hành lời Chúa, 

sống lời Chúa trước khi nói lời Chúa và kể cuộc đời Chúa cho người 

khác nghe. 


