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25/09/22                    CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – C  
                                                 Lc 16,19-31 

 

LẤP ĐẦY VỰC THẲM 

“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến 

nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có 

qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26) 

 

Suy niệm: Điểm đáng lưu ý trong dụ ngôn ông nhà giàu và La-da-rô 

không phải sự khác biệt mà là điểm tương đồng trong thân phận của hai 

người: đó là cả hai người cuối cùng đều chết; và tiếp đến nếu những thức 

ăn thừa mứa rớt xuống từ bàn ăn của ông nhà giàu không thể đến được 

tay La-da-rô thì ngược lại một giọt nước mát từ ngón tay La-da-rô đang 

ngồi trong lòng Áp-ra-ham cũng không thể nhỏ xuống đầu lưỡi của ông 

nhà giàu trong âm phủ. Trong xã hội văn minh hiện đại vẫn tồn tại thứ 

vực thẳm ngăn cách ấy nhưng lớn hơn nhiều: bờ bên này vực thẳm là 

những người ăn một tô súp giá hằng trăm đô với những thìa muỗng mạ 

vàng, bờ bên kia là những người bới móc trong các núi rác tìm kiếm 

những mảnh thức ăn thừa. Nếu như ngay trong thế giới này không san 

lấp được vực thẳm ấy, thì nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới bên kia 

với số phận đôi bên bị đảo ngược; lúc ấy “bên này muốn qua bên đó” 

cũng không thể được nữa. 

Mời Bạn: Dù bạn chưa phải là tỷ phú, bạn cũng có thể vô tình hay hữu 

ý đào ra những hố ngăn cách kiểu đó giữa bạn với tha nhân do lối sống 

hưởng thụ ích kỷ của mình. Bạn hãy san lấp những hố ngăn cách đó 

bằng một lối sống biết chia sẻ với tha nhân vì theo lời thánh Giáo hoàng 

Gio-an Phao-lô II, “người giàu không phải là người sở hữu nhiều của 

cải mà là người có khả năng cho đi.” 

Sống Lời Chúa: Trích một phần thu nhập của mình để dành vào việc 

chia sẻ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng chia sẻ để con trở 

nên giống Đức Giê-su, Con Chí Ái Chúa hơn. 
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26/09/22                     THỨ HAI TUẦN 26 TN  

                           Th. C t-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo 
                                               Lc 9,46-50 

 

NHÂN ĐỨC ĐƠN SƠ 

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Lc 

9,48) 

 

Suy niệm: Nói đến trẻ em là nói đến tính cách nổi bật của chúng: sự đơn sơ. 

Trẻ em luôn bày tỏ lòng yêu mến cha mẹ cách chân thành chỉ vì đó là cha 

mẹ của chúng; chúng luôn đặt một sự tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ: mọi 

sự lý giải chỉ có giá trị nhờ vào thế giá của cha mẹ chúng; với chúng chỉ cần 

có cha mẹ bên cạnh là đủ. Người có tinh thần đơn sơ như trẻ nhỏ chính là 

người biết đặt niềm tin và hoàn toàn phó thác mọi sự trong tay Chúa vì lòng 

mến yêu và tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài. Họ nhìn thấy Thiên Chúa đang 

hoạt động nơi họ và trong thế giới này và hết lòng tin tưởng rằng Ngài sẽ 

làm cho tất cả trở nên tốt đẹp hoàn hảo. Nơi họ chỉ có kế hoạch của Chúa, 

chỉ có bận tâm tìm điều Chúa muốn nơi mình và làm theo điều ấy mà thôi, 

đó chính là nhân đức đơn sơ theo tinh thần của Tin Mừng. 

Mời Bạn: Thiên Chúa mời gọi chúng ta biết sống chân thành đơn sơ 

với Ngài: biết bỏ qua những bận tâm để không quá quay quắt với những 

lo toan và đau khổ thường ngày, nhưng hết lòng tin tưởng rằng Người 

luôn yêu thương hết mực và luôn ban điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. 

Bạn có sẵn sàng để sống sự đơn sơ như Chúa muốn không? 

Chia sẻ: Chia sẻ một trải nghiệm của mình về một lần được Chúa yêu 

thương và xếp đặt những khó khăn, làm cho nó trở nên kết thúc tốt đẹp 

như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm: “Trước tiên hãy tìm kiếm Nước 

Thiên Chúa, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm lòng mến cho con, để con 

dám can đảm tin tưởng và phó thác hoàn toàn cuộc đời con trong tay 

Ngài. Amen. 
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27/09/22                         THỨ BA TUẦN 26 TN 
                              Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục 
                                                Lc 9,51-56 

 

ĐỪNG PHẢN ỨNG THIẾU KHÔN NGOAN 

“Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó 

không?” (Lc 9,54) 

 

Suy niệm: Dân chúng một làng xứ Sa-ma-ri lạnh lùng không đón tiếp 

thầy trò Đức Giê-su cũng là điều dễ hiểu vì giữa họ với người Do Thái 

vốn đã có mối hiềm khích truyền kiếp; hơn nữa, Ngài đi lên Giê-ra-sa-

lem chứ đâu có dừng lại ở đền thờ Ga-ri-dim của họ. Thế nhưng, thái 

độ “cáo mượn oai hùm” của Gia-cô-bê và Gio-an mới là đáng trách. 

Chứng kiến các dấu lạ mà Thầy Giê-su đã làm, các ông tưởng rằng 

mình là môn đệ của Ngài thì mình có quyền dựa hơi Thầy thi thố quyền 

năng để trả thù vặt những người Sa-ma-ri. Thái độ cậy quyền thế đầy 

tính thế tục đó hoàn toàn trái ngược với tính cách hiền lành, khiêm 

nhường của Thầy Giê-su, Người “đến để phục vụ chứ không phải để 

được người ta phục vụ” (x. Mc 10,45) 

Mời Bạn: Cứu thế là hy sinh quên mình, cho đi cả sự sống mình, chứ 

không phải dùng quyền uy thống trị và hủy diệt. Nhiều bạo chúa độc tài 

đã sử dụng quyền lực để củng cố địa vị cá nhân, đàn áp dân nghèo, khử 

diệt người chống đối, gây bao gây khổ đau cho đồng bào mình cũng 

như các dân tộc khác. Bạn học được bài học cơ bản ấy để rồi noi gương 

Chúa Giê-su, bạn dùng khả năng, quyền lực… để phục vụ người thân, 

người lân cận, không đè nén họ.  

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Đức Giê-su, Đấng “không nỡ bẻ gãy cây 

lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói” và làm một việc thể hiện 

lòng nhân ái và tinh thần phục vụ với người thân cận trong gia đình và 

trong cộng đoàn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con làm chủ được sự nóng nảy 

của con để có thể sống tình bác ái. Amen. 
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28/09/22                      THỨ TƯ TUẦN 26 TN 
                        Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo 
                                               Lc 9,57-62 

 

THEO THẦY GIÊ-SU 

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” (Lc 9,57)  

 

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay trình bày cho ta về ba loại ứng viên môn 

đệ của Thầy Giê-su: - tự nguyện xin theo; - được chính Thầy Giê-su 

gọi; - đi theo với điều kiện. Thầy Giê-su có câu trả lời rất riêng với từng 

loại người, tựu trung đòi hỏi ba điều kiện: (1) chấp nhận đời sống phiêu 

lưu,  nghèo khó; (2) đặt Nước Trời ở vị trí ưu tiên cao nhất; (3) dứt 

khoát và hy sinh. Theo Thầy Giê-su, trở thành môn đệ của Ngài, là  

“Một sự lựa chọn tự do và có ý thức, xuất phát từ tình yêu thương, để 

đáp lại ân sủng vô giá của Thiên Chúa, chứ không phải là đánh bóng 

bản thân” (Đức Phanxicô). Theo Thầy Giê-su là cùng mơ, hiện thực 

ước mơ của Ngài: lửa mến bùng cháy. Theo Thầy Giê-su là cùng Ngài 

“lên Giê-ru-sa-lem” (c.51). 

 

Mời bạn: “Sequela Christi” (theo Đức Ki-tô) là việc họa lại nếp sống 

tại thế của Ngài, tận hiến cho sứ vụ phục vụ Nước Thiên Chúa, thông 

dự vào mầu nhiệm Vượt Qua. Lời mời gọi này không phải lúc nào cũng 

dễ đáp trả, đòi hỏi người môn đệ luôn trong tâm thế sẵn sàng lên 

đường, làm chứng cho các giá trị Tin Mừng. Bạn có muốn và sẵn sàng 

đáp lại, bước theo Thầy Giê-su chưa? 

Sống Lời Chúa: Quan tâm, nghiêm túc “xem xét” tiếng gọi Theo Thầy 

Giê-su trong lòng bạn, trong bậc sống, để dấn thân cho Ngài cách cụ 

thể, hiệu quả hơn: sống ơn gọi tu trì hay gia đình, làm chứng trong hoàn 

cảnh, môi trường riêng của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lời mời gọi của Ngài luôn mới mẻ, đang khi 

cách chúng con đáp trả chẳng luôn dứt khoát và sẵn sàng. Xin cho 

chúng con nghiệm thấy tình thương của Chúa trong đời mình và dấn 

thân hơn nữa cho tình yêu ấy. 



 6 

29/09/22                      THỨ NĂM TUẦN 26 TN 
                           Các tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, 
                                   Gáp-ri-en và Ra-pha-en 
                                               Ga 1,47-51 

 

PHỤNG SỰ VÀ PHỤC VỤ 

Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con 

Người. ” (Ga 1,51) 

 

Suy niệm: Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa là „Đấng 

tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.‟ Các thiên thần chính 

là những tạo vật vô hình đó. Sứ mạng của các ngài là phụng sự Thiên 

Chúa (Mi-ca-en, Gáp-ri-en; bài đọc I, Tin Mừng) và phục vụ con 

người (Ra-pha-en). Các ngài cũng bị thử thách để tỏ lòng trung tín với 

Chúa, và một số thiên thần bội phản bị phạt là ma quỉ (GLCG số 311; 

391; cf bài đọc II). Tuy thiêng liêng, các ngài lại rất gần gũi với chúng 

ta như bạn hữu để giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến thiêng liêng. Giáo 

Hội muốn chúng ta sống thân mật với các thiên thần, nhất là thiên thần 

bản mệnh của mỗi người. 

Mời Bạn: Các thiên thần là gạch nối giữa Thiên Chúa và con người: 

“Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” 

Học gương của các thiên thần trong việc phụng sự Thiên Chúa. Đừng 

nói “Non serviam” (Tôi bất tuân phục) như Sa-tan, nhưng mau mắn 

thực hiện ý Chúa như Gáp-ri-en. Cũng học gương các ngài để tận tình 

phục vụ anh chị em như Ra-pha-en (cf. truyện Tô-bi-a).  

Sống Lời Chúa: Tin Mừng kể lại rằng khi Chúa giáng sinh, các thiên 

thần ca hát chúc tụng Chúa (cf. Lc 2,13); khi Đức Giê-su chịu cám dỗ, 

các thiên thần đến hầu hạ Người (cf. Mt 4,11), và trong cơn hấp hối ở 

Vườn Cây Dầu, Đức Giê-su cũng được các thiên thần đến an ủi (cf. Lc 

22,43). Bạn hãy là một „thiên thần‟ chia vui sẻ buồn với anh chị em 

xung quanh. 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, con xin đàn ca kính 

Chúa” (Tv 137,1).  
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30/09/22                      THỨ SÁU TUẦN 26 TN 
                         Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT 
                                                 Lc 10,13-16 

 

DỬNG DƯNG HAY HOÁN CẢI?   

 “…thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” 

(Lc 10,13) 

 

Suy niệm: Kẻ thù đáng sợ của luân lý là sự dửng dưng; đối thủ của đức 

tin không phải là bè rối, nhưng là sự dửng dưng; điều đáng sợ với sự 

sống không phải là sự chết, mà là sự dửng dưng… Ta có thể tìm thấy 

vô vàn câu nói tương tự của các danh nhân cảnh báo về mối nguy của 

lòng dửng dưng, sự lãnh đạm trong đời sống hằng ngày, mối nguy tác 

hại hơn ta tưởng nhiều. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cũng 

cho thấy do sự dửng dưng, lãnh đạm, người dân các thành quanh bờ hồ 

Ga-li-lê đã phớt lờ, không chú tâm đến các phép lạ kỳ diệu, cũng chẳng 

quan tâm gì đến lời rao giảng ấn tượng của Ngài. Hậu quả là họ không 

hoán cải, chẳng thay đổi đời sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, và 

vì thế, bị chúc dữ.   

Mời Bạn: “Khi đời bạn dửng dưng với Đức Ki-tô phục sinh, chỉ quan 

tâm nửa vời tới vài điều răn thì có ngày bạn sẽ… khóc than vì đã không 

thay đổi” (D. Akin). Cảnh báo trên đây có thể hợp với bạn –dù bạn là 

môn đệ Chúa Ki-tô– khi bạn chưa dành cho Đức Ki-tô phục sinh vị trí 

cao nhất trong đời mình, cũng chẳng xác tín sống điều răn mến Chúa yêu 

người tóm tắt tất cả cách hành xử của một môn đệ Chúa Ki-tô như bạn.  

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ cố gắng đọc giờ kinh tối tại gia đình, quan tâm 

ghi nhớ Lời Chúa đọc trong giờ kinh tối, cũng như trong bài Tin Mừng 

trong thánh lễ.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xin lỗi Chúa vì nhiều lúc làm cho 

Chúa buồn sầu, thương tiếc khi con vô cảm, lãnh đạm, dửng dưng 

trước Lời Chúa mời gọi hay chểnh mảng không thực hành điều răn mến 

Chúa yêu người. Xin giúp con thật sự hoán cải, thay đổi lối nghĩ, cách 

sống của mình. Amen. 
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01/10/22                     THỨ BA TUẦN 26 TN           
                 Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ HT 
                                               Mt 18,1-5 
 

                                     NÊN NHƯ TRẺ NHỎ 
 

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được 

vào Nước Trời.” (Mt 18,3)  

 

Suy niệm: Khi đặt điều kiện phải “nên như trẻ nhỏ”, rõ ràng Chúa 

Giêsu không muốn nói về phương diện thể lý, yêu cầu chúng ta “cải lão 

hoàn đồng.” Chúa càng không muốn nói về phương diện tâm lý, vì đặc 

tính tâm lý ứng xử của trẻ em là “trẻ con” mà nếu gặp thấy nơi người 

lớn, thì phải gọi chính xác là “ấu trĩ”! Khi nói phải “nên như trẻ nhỏ”, 

Chúa muốn nói về phương diện tâm linh – hay còn gọi là tu đức hoặc 

linh đạo. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là hình ảnh minh họa tuyệt vời 

về con đường “nên như trẻ nhỏ” này. 

Mời Bạn chiêm ngắm Thánh Têrêxa để hiểu hơn con đường “nên như trẻ 

nhỏ” mà Chúa Giêsu muốn nói. Đó là con đường đơn sơ, phó thác, khiêm 

hạ, xóa mình đi để cho Thánh Nhan Chúa được tỏ hiện và tỏa sáng. Và 

trên hết, đó là con đường yêu thương: “Giữa lòng Hội Thánh, con sẽ là 

tình yêu”. Thánh Têrêxa không chỉ thì thầm ở phút cuối cùng “Lạy Chúa, 

con yêu mến Chúa”, mà ngài đã sống đời mình với tình yêu trong từng 

nhịp hít thở - tình yêu quên mình, vô vị lợi, tình yêu như Chúa yêu! 

Sống Lời Chúa: Thánh Têrêxa đã trở thành “ngôi sao” có sức thu hút 

kỳ lạ. Con số “người hâm mộ” ngài lên tới hàng triệu. Bạn hãy là một 

người trong số đó, bằng cách sống linh đạo “nên như trẻ nhỏ” - và như 

vậy, bạn cũng là người hâm mộ của chính Chúa Giêsu. 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là một đứa trẻ, bé nhỏ yếu 

đuối, nhưng sự yếu đuối này đem lại cho con lòng can đảm để hiến 

dâng chính mình như hiến lễ Tình Yêu của Chúa… Lạy Chúa Giêsu, 

con biết rằng tình yêu chỉ có thể được đáp trả bằng tình yêu mà thôi…”         

(Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu) 


