
                      

                                                           

 
 

“Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, 

 vì em con đây đã chết mà nay lại sống,  

đã mất mà nay lại tìm thấy.” 
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11/09/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – C 

                                                Lc 15,1-32 
 

MỖI CON CHIÊN ĐỀU QUAN TRỌNG 

Người nào trong các ông có một con chiên mà bị mất một con, lại 

không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ 

được con chiên bị mất? (Lc 15,4) 

 

Suy niệm: Dụ ngôn „Con chiên lạc‟ diễn tả thật hàm súc lòng thương 

xót của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa là vị mục tử sẵn 

sàng bỏ 99 con chiên ngoài đồng để bươn bả đi tìm cho bằng được một 

con chiên lạc. Dưới cái nhìn thuần tự nhiên, đây là một hành động nhọc 

công không đáng, có nguy cơ mất cả chì lẫn chài, ăn cám trả vàng. Đó 

là chưa kể khi đi tìm như thế, người mục tử gặp nguy hiểm: bị thú dữ 

tấn công, bị trượt ngã nơi vách đá, vực sâu. Lý do sâu xa nhất giải thích 

cho hành động điên rồ này là vì con chiên đó của ông, là vì, đối với 

Chúa, từng con chiên đều vô cùng quan trọng và Ngài sẵn sàng thí 

mạng sống Con yêu dấu của Ngài để cứu mạng từng con chiên đó. 

 

Mời Bạn: Mỗi người đều có thể là con chiên lạc theo những cách khác 

nhau. Chúa không quan tâm lý do tại sao đi lạc! Chúa chỉ có một mối 

bận tâm, đó là đi tìm chiên lạc; vì con người thuộc về Chúa và là công 

trình tay Chúa cứu độ. Do đó, vấn đề thực sự không nằm ở những tội 

lỗi, yếu đuối của chúng ta, nhưng nằm ở chỗ ta có cho phép Chúa tìm 

thấy mình, vác mình về ràn chiên để chữa lành và chăm sóc hay không. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi sa ngã lỗi lầm tôi quyết mau mắn xưng tội 

chân thành để được Chúa tha thứ, chữa lành những vết thương tội lỗi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, mỗi lần 

chúng con bất trung, phạm tội là một lần chúng con đi lạc. Xin Chúa 

kéo chúng con về với nẻo chính đường ngay, vì chúng con là của Chúa. 

Amen. 
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12/09/22                        THỨ HAI TUẦN 24 TN 

                                    Thánh Danh Đức Ma-ri-a 
                                                  Lc 7,1-10 

 

ĐỪNG VÔ TÂM 

Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy người kỳ mục của người 

Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. (Lc 7,3) 

 

Suy niệm: Thời đế quốc Rô-ma, thân phận người nô lệ không hơn gì 

một món hàng mà người chủ có thể mua bán, thậm chí nắm quyền sinh 

sát trên mạng sống của họ. Là một quân nhân nằm trong guồng máy ấy, 

viên đại đội trưởng Rô-ma hẳn là đầy quyền uy này lại ra sức tìm 

phương chạy chữa cho tên nô lệ của ông đã trở thành vô dụng vì “đau 

nặng gần chết”. Ông đã không ngần ngại hạ mình “nhờ vả” các kỳ mục 

Do Thái đến cầu xin Đức Giê-su ra tay cứu chữa. Lòng nhân ái và 

khiêm tốn của ông như chất xúc tác xoá tan khoảng cách giữa ông, 

người của dân tộc thống trị, với các kỳ mục Do Thái, người của dân bị 

trị. Với những phẩm chất đáng quý đó, ông thốt lên lời tuyên xưng đức 

tin chân thật: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi… Nhưng xin 

Ngài cứ nói một lời…”; lời tuyên xưng khiến Chúa Giê-su thán phục: 

“Tôi chưa thấy người nào có lòng tin như thế.”  

 

Mời Bạn: Các nhà khoa học ra sức phát triển con chíp „tình cảm‟ để rô-

bốt ngày càng thật giống con người. Trong khi đó, con người thời nay 

như muốn „rô-bốt hóa‟, trở nên „những cỗ máy vô tình‟ trước nỗi đau 

của đồng loại. Người có lòng nhân ái và khiêm tốn giống như mảnh đất 

tốt cho hạt giống đức tin nảy nở và nhờ đó họ đạt tới đức ái vẹn toàn. 

 

Sống Lời Chúa: Hằng ngày nhắc nhở mình luôn sẵn sàng quan tâm và 

thực tâm phục vụ tha nhân. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con trở nên cỗ máy lạnh lùng vô 

cảm. Nhưng khơi dậy tình yêu Chúa trong con giúp con luôn sống nhân 

ái, liên đới và có trách nhiệm với tha nhân. Amen. 
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13/09/22                       THỨ BA TUẦN 24 TN 

                       Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT 
                                               Lc 7,11-17 

 

CHỈ NƠI CHÚA MỚI CÓ BÌNH AN 

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc 

nữa.” (Lc 7,13) 

 

Suy niệm: Goá bụa, lại chỉ có một đứa con trai độc nhất, người đàn bà 

thành Na-in này dường như mất đi tất cả, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất 

đi niềm an ủi lớn lao khi cậu con trai này chết đi. Thấu hiểu được nỗi 

đau khổ của bà, Chúa Giê-su chạnh lòng xót thương, Ngài đã đến an ủi 

“Đừng khóc nữa” và với quyền năng, Ngài đã phục sinh sự sống trong 

tâm hồn bà bằng cách làm cho người thanh niên được sống lại. 

Mời Bạn: Đau khổ, buồn phiền, thất vọng… luôn luôn hiện diện trong cuộc 

sống phận người. Chúng ta phải đối diện với những thử thách, khó khăn 

trong công việc làm ăn, những hiểu lầm chống đối trong tương giao xã hội, 

những chứng bệnh nan y nơi bản thân mình, hoặc phải chứng kiến sự ra đi 

của một người thân mà ta rất mực yêu thương… Trong Tin Mừng hôm nay, 

chính Chúa Giê-su đã đến và ngỏ lời trước đối với bà goá Na-in. Chúng ta 

có tin rằng những đau khổ mà chúng ta đang gặp phải, chính Chúa đã thấy 

và Ngài đang nâng đỡ chúng ta cách này cách khác không? Chúng ta có tin 

tưởng rằng chỉ duy một mình Ngài  mới có thể đem lại sự ủi an thật sư 

không? Hay chúng ta chỉ vùi mình trong những khổ đau để than thân trách 

phận và loay hoay tìm kiếm sự nâng đỡ của những thế lực trần gian? 

Chia sẻ: Những khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống, bạn 

thường làm gì? Hãy chia sẻ những kinh nghiệm đó với nhóm của bạn. 

Sống Lời Chúa: Tập luôn hướng lòng về Chúa qua mọi hoàn cảnh 

sống. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Con tin rằng chỉ duy một mình Chúa mới khoả 

lấp những khổ đau và ban niềm bình an đích thực. Xin ban thêm ĐỨC 

TIN cho  con. 
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14/09/22                          THỨ TƯ TUẦN 24 TN 

                                         Suy tôn Thánh Giá 
                                                Ga 3,13-17 

 

VÁC THÁNH GIÁ VỚI NIỀM VUI 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con 

của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) 

 

Suy niệm: Thánh giá trên nóc nhà thờ, ở giữa gian cung thánh, thánh 

giá trên bia mộ, trên bàn thờ gia đình, trên đôi tai của quý bà quý cô… 

Ta làm dấu thánh giá trước mỗi cử hành đạo đức, trước và sau mỗi bữa 

ăn, cầu thủ làm dấu thánh giá khi bước ra hay rời sân cỏ… Dù ở đâu và 

lúc nào, thánh giá hay dấu thánh giá luôn được coi như một biểu tượng 

nói lên niềm tin vào Chúa Ki-tô, Đấng chịu treo trên thánh giá để cứu 

ta. Khi suy tôn, ca ngợi thánh giá, người Ki-tô hữu không ca ngợi đau 

khổ, nhưng ca ngợi tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Chúa Ki-tô 

không cứu ta bằng đau khổ, nhưng bằng tình yêu, tình yêu đi đến tận 

cùng, tình yêu hiến mạng. Cùng với thánh giá vàng, bạc, gỗ... hay dấu 

thánh giá ghi nơi thân xác, ta còn có một thánh giá vô hình khác đồng 

hành với ta suốt đường đời : thánh giá Chúa gởi đến mỗi ngày. 

Mời Bạn: Vui vẻ vác thập giá theo Chúa mỗi ngày và nhận ra thập giá 

mỗi ngày ấy rất vừa khả năng của bạn. Bạn hãy ghi nhớ lời của thánh 

Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô: “Bánh xe ít dầu mỡ là bánh xe kêu to hơn hết. 

Người thiếu lòng nhân và đức nhẫn nại là người hay than vãn hơn cả.” 

Chia sẻ: Tôi hay than vãn về loại thánh giá nào hơn cả? 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ vui vẻ chu toàn việc bổn phận hằng ngày, coi 

đó như thánh giá Chúa thân ái gởi cho tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là nhận ra 

thánh giá của Con Cha trong mọi nỗi khổ đau của đời con, và ơn bước 

theo Con Cha trên đường thánh giá, bao lâu tuỳ ý Cha định liệu. Amen.   

(K. Rahner) 
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15/09/22                     THỨ NĂM TUẦN 24 TN 

                                           Đức Mẹ sầu bi 
                                             Ga 19,25-27 

 

ĐÓN MẸ VỀ NHÀ 

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27) 

 

Suy niệm: Khi Đức Giê-su đã trải qua thời khắc đau khổ tột cùng trên 

thập giá, Mẹ Ma-ri-a cũng đứng không xa thập giá đó. Chắc chắn Mẹ 

cũng thông phần đau khổ với Con. Con bị người ta sỉ nhục, Mẹ cũng 

cảm thấy tủi nhục. Con bị hành hạ đau đớn, Mẹ cũng đau đớn với con. 

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người Mẹ đứng bên thập giá treo xác 

con yêu dấu của mình. Con đã trút hơi thở cuối cùng mà con bị đâm 

thâu trái tim, dù không còn đau đớn gì, Mẹ đau đớn thay cho Con. Có 

thể nói, Mẹ đã vác thập giá và cùng chết với Chúa Giê-su, con Mẹ. Khi 

“đón Mẹ về nhà mình” người môn đệ thật diễm phúc vì có Mẹ thấu 

hiểu và đồng hành với những nỗi đau mà nhân loại đang phải chịu. Và 

hơn nữa, cùng với Mẹ, người môn đệ tiếp tục vác thập giá mình đi theo 

Đức Ki-tô, Con của Mẹ.  

Mời Bạn: Thiên Chúa không để bạn bơ vơ, Ngài ban cho bạn một 

người Mẹ là Đức Ma-ri-a. Mẹ thấu biết tất cả những đau khổ, những 

mất mát, những thất vọng, những gục ngã của bạn. Vì Mẹ cũng đã từng 

trải qua những điều đó. Và Mẹ mong chờ bạn đón Mẹ về nhà, để Mẹ an 

ủi, nâng đỡ, dìu dắt, giúp bạn kiên trì trong những thời khắc đau khổ, 

khó khăn. Có Mẹ, bạn sẽ không bao giờ gục ngã. Có Mẹ, dù đau 

thương, bạn cũng không mất niềm hy vọng. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, cùng cầu nguyện với Mẹ Ma-ri-a qua ít là 

10 kinh Kính Mừng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đường đời lắm chông gai, lắm khổ đau. 

Nhưng cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một người Mẹ luôn đồng 

hành, luôn thấu hiểu chúng ta. Xin cho chúng con đừng vì quá khổ đau 

mà quên Mẹ. Amen. 
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16/09/22                       THỨ SÁU TUẦN 24 TN 

                                  Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng 
                              và Xíp-ri-a-nô giám mục, tử đạo 
                                                    Lc 8,1-3 

 

CHÚA GIÊ-SU ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã 

được Người trừ quỷ và chữa bệnh… (Lc 8,1-2) 

 

Suy niệm: Thật là lạ! Trong bối cảnh xã hội Do Thái lúc đó vẫn quan 

niệm “thập nữ viết vô” hay tệ hơn, một loại “cấm kỵ”, thánh Lu-ca lại kể 

rõ “lý lịch trích ngang” của các phụ nữ cùng đi theo Chúa Giê-su trên 

đường truyền giáo: “…bà Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát 

khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-sa, quản lý của vua Hê-rô-đê, 

bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa.” Mà công việc cũng chẳng có gì to 

tát! Các bà chỉ “lấy của cải mình” để lo đời sống hằng ngày cho Chúa 

Giê-su và các môn đệ. Công việc “năng khiếu” của các bà ấy mà! Và lạ 

hơn nữa! Trong khi Chúa Giê-su bị chỉ trích quá nhiều về ba cái vụ giao 

tiếp, ăn uống với những người tội lỗi, thì chẳng ai thấy sự hiện diện của 

mấy bà bên cạnh Chúa có gì bất tiện cả. Mà cũng không thấy có điều chi 

tai tiếng! 

Mời Bạn: Quả thật Đức Giê-su đã giải phóng hoàn toàn người phụ nữ! 

Đối với Đức Giê-su, mọi người đều được mời gọi loan báo Tin Mừng 

trong cung cách cũng như trong giới tính của mình. Vâng, công việc của 

các bà rất đơn sơ và tầm thường! Nhưng trong thực tế, lại rất cần thiết để 

Đức Giê-su và các môn đệ có thể thanh thản mà lo việc rao giảng Tin 

Mừng. 

Sống Lời Chúa: Truyền giáo bằng cách khám phá ra và làm những việc 

đơn sơ và tầm thường trong bổn phận hằng ngày với tâm tình mến Chúa. 

Cầu nguyện: Chúa ơi, tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận ra phẩm giá 

đích thực của nữ giới trong chương trình của Chúa. Xin cho con luôn 

biết kính trọng nhau và cộng tác với nhau xây dựng Hội Thánh Chúa. 
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17/09/22                       THỨ BẢY TUẦN 24 TN 

               Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT  
                                                Lc 8,4-15 

 

KIÊN TRÌ GIEO HẠT 

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng 

và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 

8,15) 

 

Suy niệm: Kể dụ ngôn này với các môn đệ, Chúa Giê-su bị giới lãnh 

đạo Do Thái chống đối ra mặt. Nhưng Người vẫn kiên trì tiếp tục sứ vụ 

của mình: rao giảng, dạy dỗ, chữa bệnh, trừ quỉ… Người làm việc như 

một người gieo hạt cần mẫn. Dẫu biết rằng có những hạt giống rơi trên 

vệ đường, trong bụi gai, trên đá sỏi sẽ không sống được nhưng người 

gieo vẫn cứ gieo vì biết có rất nhiều hạt khác rơi trên đất tốt, hứa hẹn 

một mùa gặt chắc chắn sẽ đến. 

Mời Bạn: Bức tranh thế giới hôm nay thật ảm đạm: ô nhiễm môi 

trường, hiệu ứng nhà kính, khoảng cách giàu nghèo, nguy cơ khủng bố 

và chiến tranh hạt nhân,… Thêm vào đó là: tham nhũng hối lộ, đạo đức 

suy thoái, cơ chế bất công, nội chiến triền miên, thất nghiệp, giáo phái 

lộng hành…. Dù vậy người môn đệ Đức Ki-tô vẫn tin tưởng vào chiến 

thắng cuối cùng của Nước Thiên Chúa. Cùng với Chúa Giê-su họ tham 

gia vào cuộc chiến chống lại ác thần, không coi thường cũng không để 

mình bị bóp nghẹt bởi thế lực của tội lỗi. 

Sống Lời Chúa: Biết bao người đang dấn thân xây dựng xã hội công 

bằng bác ái. Họ là những mảnh đất tốt đang đón nhận hạt giống Lời 

Chúa và đang sinh hoa kết trái. Tôi vui mừng tạ ơn Chúa và quyết tâm 

kiên trì dấn thân cho Nước Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù cuộc sống không luôn mỉm cười với con, 

nhưng xin cho con luôn sống vui tươi và tín thác nơi Chúa. Khi con bị 

cám dỗ chùn bước hay buông thả, xin cho con biết nắm chặt bàn tay 

Chúa để Chúa sẽ dìu con lên. Amen. 


