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18/09/22                    CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – C  
                                                 Lc 16,1-13 

 

ĐIỀU NHỎ BÉ 

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất 

lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 

16,10) 

 

Suy niệm: Một sợi tơ mỏng manh nhỏ bé dường như chẳng làm nên 

tích sự gì. Nhưng bạn nên nhớ rằng tấm lụa mượt mà kia được dệt bằng 

những sợi tơ như thế. Cuộc đời chúng ta được kết dệt bằng biết bao 

việc nho nhỏ được trải trong khắp cả đời sống thường ngày. Từng giây, 

từng phút trong đời, những cử chỉ yêu thương, một lời nói dịu dàng, 

một hy sinh kín đáo, một cái nhìn cảm thông, một ý tưởng ngay lành, 

tất cả những điều đó, từng chút, từng chút một, sẽ dệt nên cuộc sống 

tươi đẹp, hào hùng nhuốm đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Chính Chúa 

Giê-su nhắc nhở chúng ta: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng 

trung tín trong việc lớn, ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất 

lương trong việc lớn.”  

Mời Bạn: Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su tại Na-da-rét, Chúa đã trung tín 

với bổn phận hằng ngày để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Chúa cũng mời 

bạn hôm nay và trong cả cuộc đời hãy làm những việc tầm thường của 

bổn phận với lòng yêu mến Chúa. 

Chia sẻ: Bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc cao thượng khi bạn có 

một việc giúp ích nho nhỏ để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha 

nhân? 

Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa mời gọi hôm nay tôi sẽ cố gắng 

chu toàn bổn phận hằng ngày, bổn phận đối với Chúa và đối với những 

người thân yêu của tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho con biết trung thành 

với Chúa khi làm những việc tầm thường nhỏ mọn trong đời sống hằng 

ngày của con để chứng tỏ lòng con yêu mến Chúa. 
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19/09/22                      THỨ HAI TUẦN 25 TN 
                            Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo 
                                               Lc 8,16-18 

 

CHIẾU GIÃI ÁNH SÁNG 

„„Chẳng ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm gường, 

nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 

8,16) 

 

Suy niệm: Nơi nhiều đền thờ Ấn giáo người ta đặt những cái giá treo 

lồng đèn. Mỗi sáng, tín đồ cầm đèn dầu đi lễ. Khi tới đền thờ, họ đặt 

đèn của mình vào giá treo lồng đèn, nhờ đó ngôi đền sáng rực lên cách 

lung linh huyền ảo. Ngọn đèn soi đường cho từng cá nhân tín đồ giờ 

đây thành chùm đèn thắp sáng cho cả cộng đoàn. Chúa Giê-su dạy 

chúng ta: Nếu ta đã được ánh sáng chân lý của Chúa soi sáng, đến lượt 

mình, chúng ta cũng phải cùng với anh chị em chiếu giãi ánh sáng đó ra 

để đẩy lùi bóng tối tội lỗi lầm lạc. Một đức tin không giãi sáng bằng đời 

sống chứng nhân thì chẳng khác nào “thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay 

đem đặt dưới gầm gường”, sẽ không còn là ánh sáng nữa. 

 

Mời Bạn: Các thánh đã thực hiện mệnh lệnh „chiếu giãi ánh sáng‟ khi làm 

sáng lên một nét đẹp trong giáo huấn Tin Mừng, từ đó khai sáng nên những 

linh đạo, những con đường nên thánh: thánh Phan-xi-cô Át-xi-di cho thấy sự 

hấp dẫn của nếp sống khó nghèo; thánh Tê-rê-xa cho thấy nét đơn sơ đáng 

yêu của con đường thơ ấu thiêng liêng… Nét đẹp Tin Mừng nào hấp dẫn bạn 

để bạn toả sáng ra chung quanh bằng cuộc sống chứng nhân của mình? 

 

Sống Lời Chúa: Trong các lời mời gọi của Đức Ki-tô, trong các lời 

khuyên Tin Mừng, bạn chọn một điều đánh động bạn nhất để thực hiện. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là „sự sáng thế gian và ai theo 

Chúa sẽ không bước đi trong bóng tối‟. Xin giữ gìn con luôn được sống 

trong ánh sáng chân lý của Chúa và chiếu toả ánh sáng đó cho mọi 

người chung quanh. 



 4 

20/09/22                        THỨ BA TUẦN 25 TN 
                  Th. An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chung Ha-san  
                                        và các bạn tử đạo 
                                                Lc 8,19-21 

 

ĐEM RA THỰC HÀNH 

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và 

đem ra thực hành.” (Lc 8,21) 

 

Suy niệm: Có người dí dỏm rằng Chúa Giêsu chỉ có một bài giảng trên 

núi, còn thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II thì có một „núi‟ bài giảng. 

Mà không chỉ Đức Gio-an Phao-lô II mới giảng và viết khỏe như thế. 

Rất nhiều người khác – giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân – ngày nay cũng giảng và 

viết rất khỏe. Chúng ta đang choáng ngợp trong một rừng sách vở văn 

liệu Công Giáo, đến nỗi những văn kiện thật dày công (chẳng hạn Tông 

Huấn Giáo Hội Tại Á Châu) mới kịp trình làng thì hầu như đã bị quên 

lãng. Nhiều thông điệp, sứ điệp giáo hoàng hay các thư mục vụ của hội 

đồng giám mục xem ra cũng cùng chung số phận; chưa nói đến rất 

nhiều bản văn của Công Đồng Vatican II. Về khả năng ăn nói và viết 

lách, Giáo Hội ngày nay rất giàu chứ không nghèo tí nào. Tạ ơn Chúa. 

Có điều, để trở thành “mẹ và anh em” của Chúa Giê-su, chúng ta chỉ 

giàu phần „thuyết‟ thôi chưa đủ, còn phải “đem ra thực hành” nữa. 

Mời Bạn: Kitô giáo là đạo thực hành, đạo sống. Thánh Gia-cô-bê tuyên 

bố đức tin không có việc làm là đức tin chết! Có người nói rằng Kitô giáo 

không chỉ gói trong Kinh Tin Kính mà còn trong Kinh Hòa Bình – và 

không chỉ ở chỗ đọc kinh đó mà nhất là ở chỗ làm kinh đó. Bạn nghĩ sao? 

Sống Lời Chúa: Bạn chỉ mất 5 phút để lắng nghe Lời Chúa, dựa theo 

bài suy niệm này. Nhưng bạn hãy dành ra 24 giờ để SỐNG Lời Chúa 

hôm nay. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con muốn thuộc vào số anh em của 

Chúa. Xin cho con biết lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày. 
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21/09/22                       THỨ TƯ TUẦN 25 TN 
                                     Th. Mát-thêu, tông đồ 
                                                Mt 9,9-13 

 

KHÔNG NGẠI DẤN THÂN 

“Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quan tội lỗi?” 

(Mt 9,11) 

 

Suy niệm: Câu hỏi của người Pha-ri-sêu chất chứa sự cao ngạo, lòng 

khinh miệt người khác, phản ánh tâm thức xếp loại trước khi đối thoại. 

Thái độ này không bao giờ đưa đến kết cục có hậu, giúp người khác 

hoán cải đổi đời, ngược lại là đằng khác. Đối diện với những đầu óc 

chai cứng như sỏi đá, đầy thành kiến của người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su 

không lùi bước, cũng chẳng ngại dấn thân đứng về phía người bị chụp 

cho cái mũ tội lỗi. Nghĩa cử cao đẹp ấy vừa cho thấy Chúa đến để giơ 

tay cứu vớt những người bị loại bỏ, vừa nói lên cái nhìn tràn trề hy 

vọng của Ngài về thiện chí làm mới cuộc đời của người thu thuế và “tội 

lỗi,” mà Mát-thêu là một minh chứng hùng hồn. Từ một người bị người 

Do Thái loại trừ, Mát-thêu trở thành sứ giả Tin Mừng cho đồng bào của 

mình. Ông đã sử dụng  phương pháp độc đáo là trình bày Đức Giê-su 

như Đấng Mê-si-a hiện thực tất cả các lời tiên báo của Cựu ước, vốn rất 

quen thuộc với đồng bào Do Thái. 

Mời Bạn: Đến với người tội lỗi, đồng bàn, chia sẻ tình thân, đưa họ 

vào Nước Trời là mục tiêu của Chúa Giê-su. Còn bạn, bạn có muốn 

hiệp thông, tham gia vào sứ vụ ấy không? Bạn có bao giờ quan tâm đến 

số phận của những anh em, chị em đang sống xa tình Chúa như vậy 

chưa?  

Sống Lời Chúa: Hãy tỏ lòng khoan dung với người có tội, vì chính bạn 

cũng là người như thế, “nhân vô thập toàn” mà bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin lỗi vì bao lần con cũng xử sự như một 

Pha-ri-sêu: coi thường người hèn kém hơn mình. Xin dạy con sự nhân 

từ của Chúa, giúp con can đảm đến với những ai cần sự nâng đỡ của 

con. Amen.
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22/09/22                      THỨ NĂM TUẦN 24 TN 
                                                 Lc 9,7-9 

 

NGƯỜI NÀY LÀ AI? 

Vua Hê-rô-đê nói: “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như 

thế?” Rồi vua tìm gặp Chúa Giê-su.” (Lc 9,7-9) 

 

Suy niệm: Chỉ một giây phút vui chơi bốc đồng, Hê-rô-đê đã cho chém 

đầu Gio-an Tẩy giả dù lương tâm không cho phép. Chắc chắn Hê-rô-đê 

biết rõ những điều đúng sai. Ông biết rõ không được phép chung sống 

với người đàn bà không phải là vợ mình, biết rõ không nên chiều theo 

những sai trái của bạn bè. Ông biết rõ không được giết người vì sự sống 

con người là thánh thiêng. Nhưng ông đã làm những điều xấu đó, đã 

làm nghịch lại tiếng lương tâm vì áp lực của xã hội và danh dự hão 

huyền. Sự xuất hiện của Chúa Giê-su đã đánh động lương tâm ông 

khiến ông áy náy, đã buộc ông phải đối diện lại với toà án lương tâm dù 

ông không muốn. Chúa Giê-su đang muốn giúp ông chữa bệnh. 

 

Mời Bạn: Căn bệnh của Hê-rô-đê có thể cũng tiếp tục là căn bệnh của 

bạn. Đã nhiều lúc bạn đã hành động nghịch lại tiếng lương tâm. Đã 

nhiều lần bạn biết rõ điều gì nên làm nhưng lại không làm vì sợ người 

khác. Lương tâm thúc bạn sống liêm chính, lương thiện nhưng bạn vẫn 

cứ gian dối, lường gạt. Điều đáng sợ nhất cho bạn là sau khi đã hành 

động nghịch lại tiếng lương tâm, bạn che đậy căn bệnh bằng miếng 

băng cứu thương giả đò như mọi sự đều bình thường tốt đẹp. 

 

Sống Lời Chúa: Hê-rô-đê muốn gặp Chúa Giê-su nhưng cuộc gặp đã 

không giúp ông thay đổi cuộc sống vì ông quá yếu đuối, những điều 

trần tục và niềm đam mê đã bóp chết lương tâm ông. Đó là một bài học 

cho bạn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con biết lắng nghe và thực hành những 

điều lương tâm chỉ dạy. Amen. 
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23/09/22                       THỨ SÁU TUẦN 25 TN 
                             Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục 
                                                Lc 9,18-22 

 

ĐỐI VỚI BẠN, ĐỨC GIÊ-SU LÀ AI? 

“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20) 

 

Suy niệm: Nếu có người nói yêu bạn chỉ vì bạn giông giống một ai đó, 

và bạn chỉ được yêu như một người thay thế cho người kia thì không 

biết bạn thất vọng đến chừng nào, và hẳn bạn đâu muốn được yêu trong 

vai “người đóng thế”. Từ kinh nghiệm đó chúng ta có thể hiểu được 

tâm tình của Chúa Giê-su đâu có muốn các tông đồ chỉ biết “người ta 

bảo Đức Giê-su là ai” rồi thôi! Quả thật các tông đồ có thể nêu rất nhiều 

“thông tin” về Thầy là Ê-li-a, là Gio-an Tẩy Giả, hay là một tiên tri nào 

đó. Dù người ta xếp Chúa vào hạng những người đáng kính trọng… thì 

cũng mới gần đúng thôi, nghĩa là chưa đúng một tí nào! Chúa Giê-su 

gọi Phê-rô là người có phúc (Mt 16,17) chẳng những bởi ông được 

Chúa Cha mạc khải để nói rất chính xác, mà còn vì ông nói lên lời 

tuyên xưng của chính mình và với tất cả xác tín: “Thầy là Đấng Ki-tô 

của Thiên Chúa.” 

Mời Bạn: Bạn là một trong số hơn một tỷ người được mệnh danh là 

Ki-tô hữu, bạn có thể trả lời câu hỏi: “Đối với bạn, Đức Giê-su là ai?” 

một cách chính xác và xác tín như thánh Phê-rô chưa? Bạn nhớ, Chúa 

không thích bạn trả lời trong vai “người đóng thế” mà thích chính bạn 

trả lời bằng lời tuyên xưng cũng của chính bạn. 

Chia sẻ : Sống đời Ki-tô hữu cách gương mẫu là làm chứng cách mạnh 

mẽ nhất về niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô. 

Sống Lời Chúa: Năng đọc suy gẫm Lời Chúa và học hỏi Lời Chúa để 

biết và yêu mến Đức Giê-su. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết theo Chúa, sống cho Chúa và 

đặt Chúa trên mọi sự của đời con để con đạt tới hạnh phúc đích thực. 

Amen. 
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24/09/22                      THỨ BẢY TUẦN 25 TN 
                                              Lc 9,43b-45 

 

SAO KHÔNG DÁM HỎI? 

Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi 

Người về điều ấy. (Lc 9,45) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su vừa cho các môn đệ biết Ngài sẽ phải chịu đau 

khổ và chịu chết. Tất nhiên các ông hiểu Chúa nói những gì. Nhưng các 

ông không hiểu tại sao Thầy lại phải chết như thế, tại sao với biết bao 

quyền năng trổi vượt, Thầy không trở thành một vị vua bách thắng, bá 

chủ thiên hạ. Là học trò, không hiểu bài cũng là chuyện bình thường. 

Điều bất thường là các ông đã sợ và không dám hỏi Chúa. Phải chăng 

mối quan hệ thầy trò, dĩ nhiên là từ phía các ông, vẫn chưa đạt tới mức 

thân tình để các ông có thể chia sẻ tâm sự cách cởi mở với Thầy mình? 

Điều đáng sợ hơn: không dám hỏi vì các ông không đồng quan điểm với 

Thầy mình. Trong khi Thầy dạy sống khiêm nhường phục vụ, các ông 

bận tâm tranh cãi xem ai làm lớn hơn. Trong khi Thầy theo đuổi con 

đường cứu thế bằng thập giá, các ông lại tìm kiếm vinh quang và quyền 

lực. Chưa từ bỏ mọi sự để theo Thầy, các ông sẽ vẫn còn sợ Thầy. 

Mời Bạn: Bạn có dám hỏi Chúa mỗi khi bạn gặp những vấn nạn, cuộc 

đời bạn gặp phải bế tắc? Hay bạn không dám hỏi vì thấy trước Chúa sẽ đặt 

ra cho bạn những đòi hỏi mới? Bạn cứ đến bộc lộ với Thầy Giê-su tất cả 

nỗi niềm của bạn đi. Thầy sẽ dắt bạn theo con đường thập giá như Ngài đã 

đi, nhưng bạn nhớ con đường đó sẽ dẫn bạn tới vinh quang phục sinh đấy. 

Chia sẻ: Đã có lần bạn tìm kiếm và chọn theo ý Chúa. Mời bạn chia sẻ 

kinh nghiệm đó. 

Sống Lời Chúa: Ôn lại một biến cố trong đời bạn để nghiệm ra ý Chúa 

qua biến cố đó. 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy 

bảo con, lối bước của Ngài.” 


