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THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TSHT
Mt 18, 1- 5

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu:
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn
nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa
các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên
như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy
sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
4

"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì
danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
5

Suy niệm
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu khơi lại lời mời gọi của Chúa Giêsu về
sự đơn sơ tín thác. Điều này được thể hiện cách rõ nét nhất nơi trẻ em..
Trẻ em luôn cần đến sự quan tâm của người lớn. Nơi Thánh Têrêsa cũng
vậy, ngài trở thành một vị thánh lớn, một vị tiến sĩ của Hội Thánh. Không
phải vì ngài có những đóng góp to lớn cho Giao Hội, mà vì ngài đã sống
trọn vẹn con đường thơ ấu thiêng liêng. Thánh nữ luôn nhận mình chỉ là
một đúa con nhỏ, nên hoàn toàn phó thác trong bàn tay quan phòng của
Thiên Chúa.
Cũng vậy, trong gia đình, con cái luôn cậy vào sự quan tâm chăm sóc
của cha mẹ, vợ chồng nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng trên hết, các
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thành viên đều biết phó thác vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Nếu
không khiêm tốn để lắng nghe nhau, cũng như không cùng nhau lắng nghe
Lời Chúa, đời sống gia đình dễ rơi vào mâu thuẫn, xung đột vì ai cũng
muốn sống theo ý riêng của mình.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con có tâm hồn đơn
sơ, phó thác cuộc đời mình cho Chúa như con thơ tin tưởng vào cha mẹ của
mình. Đồng thời cũng luôn tin tưởng yêu thương nhau, để cuộc sống gia
đình chúng con trở nên chứng tá cho tình yêu quan phòng của Chúa giữa
thế giới hôm nay. Amen.
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THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Mt 18, 1- 5.10
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu:
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn
nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa
các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em:
nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ
nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này,
người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
4

"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em
này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
5

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này;
quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không
ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Suy Niệm
Ngày lễ hôm nay giúp chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa
dành cho nhân loại. Khi con người ta sa ngã và trở nên yếu đuối
trước sự tấn công củ sự dữ, Thiên Chúa vẫn yêu thương và không
bỏ rơi con người. Ngươi đã gửi đến cho mỗi người chúng ta một vị
bảo trợ, cùng chúng ta sống lại sư dữ. Đó là các Thiên Thần Bản
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Mệnh, những thiên thần gìn giữ và bảo vệ con người trước những
cám dỗ, cũng như thử thách trong đời sống đức tin.
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên : « Đối với các Thiên Thần
Bản Mệnh, chúng ta chỉ cần một điều này thôi, đó là kính trọng và
lắng nghe. Thái độ kính trọng và lắng nghe này được gọi là sự
ngoan ngoãn. Là một Kitô hữu, chúng ta phải ngoan ngoãn và mở
lòng ra với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhưng sự ngoan
ngoãn này đã khởi đi ngay khi chúng ta kính trọng và vâng nghe
các Thiên Thần Bản Mệnh rồi».
Cầu Nguyện
Lạy Chúa’ chúng con cảm tạ Chúa vì đã không để chúng con
cô đơn một mình trong trần gian này, Chúa đã bn cho mỗi chúng
con một « người bạn đồng hành » đáng tin cậy, xin cho chúng con
luôn biết kính trọng, yêu mến và luôn sẵn sàng tuân theo lời chỉ
dạy của các Thiên Thần Bản Mệnh qua tiếng nói lương tâm. Amen
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THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 1-12)
"Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và
sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các
thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các
ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các
con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.
Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở
giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị,
giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào,
trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở
đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó,
ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà
này sang nhà nọ.
"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những
thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ
rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'. Khi vào thành nào mà
người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả
đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin
phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên
Chúa đã đến gần'. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử
khoan dung hơn thành này".
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Sứ điệp: Nhiệm vụ loan báo Tin Mừng không chỉ dành riêng cho mười hai
tông đồ, nhưng là sứ mạng của tất cả mọi người. Là người Ki-tô hữu, ta
được Chúa sai đi nối tiếp công việc truyền giáo của các tông đồ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi sai các môn đệ ra đi, Chúa đã căn dặn
các ông cầu xin Chúa Cha ban nhiều thợ gặt. Chúa muốn các ông ý thức vai
trò của các ông là hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, vì Chúa Cha là chủ
ruộng. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi con lên đường truyền giáo, nhưng
công việc truyền giáo cần phải bắt đầu bằng những giờ cầu nguyện. Vâng
Chúa ơi, công việc của Chúa trao phó luôn luôn bắt đầu từ tấm lòng đáp trả
lại lời mời gọi, và được cụ thể hóa bằng giờ phút riêng tư giữa con với
Chúa. Vì lạy Chúa, những giờ phút cầu nguyện sẽ đem lại cho con một nghị
lực mới, một ánh sáng chan hòa, tạo được một sức sống trào dâng. Xin
Chúa dạy con biết cầu nguyện.
Lạy Chúa, cầu nguyện là điều cần thiết, nhưng Chúa không miễn chuẩn
cho con phải làm việc: “Anh em hãy ra đi”. Lệnh truyền của Chúa thật dứt
khoát. Xin Chúa giúp con ra đi với một tấm lòng rộng mở. Con tin việc làm
của con sẽ có một năng lực phi thường vì có Chúa trợ giúp. Xin giúp con
biết làm việc tông đồ trong khi kết hiệp với Chúa.
Xin Chúa cho con biết ra đi khỏi chính mình để luôn bận tâm làm việc
cho Chúa mà thôi. Xin cho con ra đi khỏi những ràng buộc của thế gian, để
có thể phục vụ một người Chủ duy nhất là chính Chúa. Amen.
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THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 13-16)
"Ai tiếp đón Thầy,
là tiếp đón Đấng đã sai Thầy"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho
ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi
mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã
mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối
rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn
sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn
ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ
được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm
phủ!”
"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy;
mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy".
Sứ điệp:
Ai đón nhận Tin Mừng là đón nhận chính Thiên Chúa. Ai không tin, không
đón nhận sẽ bị kết án và mất phần thưởng đời đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay làm con phải sững sờ. Các thành
phố Kho-ra-dim, Bet-sai-đa, Ca-phac-na-um đã được nghe Chúa giảng dạy
và thấy các việc Chúa làm. Nhưng họ đã không nhận ra và thực thi điều
Chúa truyền dạy. Họ không hối cải, và đã làm ngơ trước các đòi hỏi của Tin
Mừng. lòng họ đã nên chai cứng. Họ đánh mất ân huệ lớn lao mà bao nhiêu
8
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thế hệ trông chờ. Cuối cùng, thay vì ân phúc và trọng thưởng, họ đã bị kết
án nặng nề và bị loại trừ khỏi hạnh phúc trường sinh.
Hình ảnh các thành phố ngoại giáo Ty-rô và Si-đon sẽ được đối xử
khoan dung hơn trong ngày phán xét làm con xác tín: Ai không tin, không
đón nhận Tin Mừng là chối bỏ Chúa, và hơn thế nữa là chối bỏ chính Cha
trên trời. Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận ra điều Chúa truyền dạy và
quyết tâm thi hành. Việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa là lối mở dẫn
đưa con về nhà Cha trên trời, là bảo đảm cuộc sống thật hạnh phúc đời
sau.
Lạy Chúa, Giáo Hội đại diện Chúa tiếp tục loan báo Tin Mừng cứu độ. Ai
tin, ai gắn bó, ai đón nhận giáo huấn của Giáo Hội là đi vào con đường cứu
rỗi. Xin giúp con cởi mở nội tâm để sống tâm tình hiếu thảo trong lòng Giáo
Hội. Xin thêm lòng yêu mến cho con, để Lời Chúa truyền và các điều Giáo
Hội dạy, con thực hiện thật tốt đẹp. Xin đừng bao giờ để lòng con nên chai
cứng trước những lời mời gọi sống cho Chúa, sống yêu thương phục vụ anh
em hằng ngày. Amen.
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THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 17-24)
"Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói:
"Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ
cũng phải khuất phục chúng con". Đức Giê-su
bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia
chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho
anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp
và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại
được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì
quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được
ghi trên trời".
Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và
nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín
không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc
khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
"Cha Tôi đã giao phó mọi sự cho Tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ
Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà
người Con muốn mặc khải cho".
Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào
được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều
ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà
không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được
nghe".
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Sứ điệp:
Người môn đệ Đức Kitô được mạc khải mầu nhiệm Nước Trời, và đã được
ghi tên trong sổ hằng sống, vì thế phải biết cùng với Đức Kitô cảm tạ ngợi
khen Chúa Cha.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, khi nhìn lên trời đất bao la, con thấy mình chỉ như hạt cát giữa sa
mạc. Và khi so sánh với những người thông thái khôn ngoan, con thấy mình
chỉ là người hèn kém bất tài. Thế mà, lạy Cha, qua Chúa Giêsu, Con Một
Cha, Cha đã mạc khải Nước Trời cho con. Cha cũng đã trao ban cho con
muôn vàn hồng ân hồn xác, để con được sống và sống dồi dào. Hơn nữa,
Cha còn dọn sẵn cho con một nơi ở bên Cha trong cõi hạnh phúc vô biên.
Trước tình thương và muôn ân phúc cao vời ấy, con không biết làm gì hơn
là xin được hợp với Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha, để mãi mãi dâng lời
cảm tạ tri ân Cha.
Lạy Cha, khi còn sống nơi dương thế, Con Một Cha đã không ngừng rao
truyền Danh Cha cho mọi người. Vậy mà ngày nay, còn có rất nhiều người,
đặc biệt là những người trẻ, đang bị bơ vơ và chao đảo, khi họ đi tìm cho
mình một lẽ sống. Xin Cha thương mạc khải Nước Trời cho họ.
Xin Cha cũng giúp con biết nỗ lực tiếp nối công việc mà Con Một Cha đã
khởi sự, đó là loan báo Danh Cha cho mọi người, để mọi nơi trên địa cầu,
Danh Cha được ca ngợi tôn vinh, và mai sau trên cõi trời vinh phúc, mọi
người không ngớt cảm tạ tri ân Cha, vì Cha là Đấng toàn năng, quảng đại
và giàu tình thương. Amen.
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THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
ĐỨC MẸ MÂN CÔI
(Lc 1, 26-38)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gápri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã
thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ
ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên,
hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29
Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như
vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ,
vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ
thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32
Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng
Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít,
tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của
Người sẽ vô cùng vô tận."
28

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không
biết đến việc vợ chồng! "
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng
Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là
Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà
cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm
hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có
gì là không thể làm được."
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ
làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
34
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Suy Niệm
Tuy đã xuất hiện lâu đời từ mãi thời Trung cổ, nhất là thế kỷ 12
với thánh Bê-na-đô, nhưng đến nay, chuỗi Mân côi vẫn là một việc đạo
đức thật ý nghĩa và có giá trị:
Nó gầy tạo một liên hệ gần gũi, thân thiết giữa những người lần
chuỗi và Ðức Mẹ,
Chuỗi Mân côi còn phản ảnh cách lạ lùng chính tinh thần sống của
Ðức Mẹ.
Chuỗi Mân côi có được cả hai đặc tính ấy: nó vừa rât đơn sơ,bình
dân, ai ai cũng có thể đọc được - nhưng nó cũng vừa có một chiều sâu
khôn tả: nó là 150 Thánh vịnh rút gọn, nó là đời ÐG được tóm lược,
qua đó người ít học có thể cầu nguyện mọi lúc, và nhớ được những
điểm chính của Ðạo, còn người thông thái cũng có thể thường xuyên
cầu nguyện và tiến đi rất xa vào những mầu nhiệm lớn lao của Ðạo.
Giá trị thứ hai của việc lần chuỗi Mân côi là thực hiện cho Hội
thánh nhiều phép lạ phi thường.
Gía trị thứ ba của chuỗi Mân côi là đã và còn bảo vệ cách rất khả
quan lòng đạo đức nơi nhiều kẻ tin.
Trong ngày lễ Mẹ, xin cho tất cả chúng ta thể hiện lại tình con
thảo đối với Ðức Ma-ri-a - người Mẹ thân thương của ta, đã vì ta mà
đón Chúa Con và ơn Cứu độ vào trần gian -xin cho chúng ta cũng quý
chuộng việc lần chuỗiMân côi, việc đạo đức thậtt dễ thi hành mà cũng
thật hữu ích cho đời sống đạo của ta, nhất là nếu khi lần chuỗi, ta thật
sự kết hiệp với Mẹ, suy niệm theo những lời mình đọc, thực hiện theo
mong muốn của Mẹ và của Hội thánh.
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THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 38-42)
"Martha rước Người vào nhà mình,
Maria đã chọn phần tốt nhất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào
làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón
Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời
Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục
vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để
mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?
Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!". Chúa đáp:
"Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều
chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt
nhất và sẽ không bị lấy đi".
Sứ điệp:
Lắng nghe Lời Chúa là điều cần thiết và tốt nhất. dù sống trong hoàn
cảnh nào hay làm việc gì, lắng nghe Lời Chúa vẫn là điều phải làm trước
tiên.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói: chỉ có một chuyện cần thiết, đó là lắng nghe
Lời Chúa. Nhưng con làm sao có giờ để ngồi mà cầu nguyện và suy gẫm
Phúc Âm cả ngày. Cuộc sống của con như bà Matta, quá bận rộn với những
hoạt động và việc phục vụ.
Nhưng lạy Chúa, cuộc sống của Chúa an ủi và khích lệ con. Con thấy
Chúa cũng hoạt động và phục vụ cả ngày. Chúa không ngồi suốt trong đền
thờ. Tuy nhiên, dù bận rộn vất vả đến đâu, Chúa vẫn xếp giờ vào nơi thanh
14
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vắng cầu nguyện cùng Chúa Cha, sáng sớm tinh sương hoặc lúc đêm về. Và
trong mỗi công việc, Chúa luôn tìm biết Thánh Ý Chúa Cha để thi hành.
Con nhìn lên mẫu gương của Chúa để bắt chước. Dù cuộc sống hằng
ngày có vất vả bận rộn đến đâu, con cũng sẽ cố gắng xếp giờ cầu nguyện,
lắng nghe Lời Chúa. Con thường bị cám dỗ coi việc cầu nguyện là mất giờ,
coi việc đọc và suy niệm Phúc Âm Chẳng đem lại lợi ích gì cho cuộc sống.
Nhưng con tin rằng những giây phút gác bỏ mọi chuyện để ngồi bên Chúa
như bà Matta sẽ đem lại cho con tình yêu, ánh sáng và nghị lực, để mọi
việc con làm sinh hoa kết trái tốt đẹp.
Xin giúp con lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày để con bắt đầu một ngày làm
việc trong niềm vui và hăng say. Xin giúp con sau một ngày làm việc, biết ở
bên Chúa để nhìn lại cuộc sống và nghỉ ngơi bên Chúa. Và trong từng công
việc, xin giúp con biết lắng nghe Ý Chúa để làm mọi việc như Chúa muốn.
Lạy Chúa, con muốn sống bên Chúa để Chúa cùng sống với con trong
cuộc đời. Amen.
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THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 1-4)
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia.
Người cầu nguyện xong, thì có một người trong
nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin
dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông". Người bảo các
ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh
hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương
thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho
mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám
dỗ".
Sứ điệp:
Kinh Lạy Cha là mẫu mực của mọi lời kinh và
cũng là mẫu mực hướng dẫn cuộc sống của chúng
ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lời kinh Chúa dạy là những nét
đặc trưng để con trở thành môn đồ của Chúa cũng
như thánh Gioan Tẩy Giả có những lời kinh dạy cho
các môn đệ của Người.
16
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Lời kinh Chúa dạy vừa liên kết con với Chúa Cha và với tha nhân, vừa
xác định hướng đi của đời con.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con được làm con của Chúa Cha. Chúa
đã đưa con vào tương quan mật thiết nhất đối với Chúa Cha, Chúa đã tỏ
bày và thực hiện tình thương bao la đối với con.
Chúa muốn con tham gia vào sinh hoạt Nước Chúa. Chúa muốn cho con
cùng thao thức với Chúa để Danh Cha được mọi người tin nhận, yêu mến,
để mọi người cùng được hưởng tình yêu phụ tử của Chúa Cha.
Chúa còn muốn cho chúng con là anh em với nhau, biết thực hiện tình
thương đối với nhau, nhất là khi chúng con bị ngăn cách với nhau bởi
những bất hòa, những thù nghịch. Chúng con phải tha thứ cho nhau vì hơn
ai hết, chính con cần được Chúa tha thứ. Tình yêu thương tha thứ của Chúa
mở đường cho con làm hòa với kẻ khác và nếu con có làm hòa với họ, con
mới được chúa đón nhận trong tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con sống như Chúa dạy để con trở nên môn đồ của
Chúa. Chúa đã biểu lộ tình yêu Chúa Cha cho con, xin cho con sống trọn
tình nghĩa với Cha, và noi gương Chúa mà sống hết lòng với kẻ khác. Đó
chính là những gì con phải tích lũy và làm tăng thêm mãi, chứ không phải
chỉ là lo của ăn hằng ngày. Lạy Chúa, xin giúp con biết sống theo Lời Chúa
dạy. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 5-13)
"Các con hãy xin thì sẽ được"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em
có một người bạn, và nửa đêm đến nhà
người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay
ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé
lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta
ăn cả"; mà người kia từ trong nhà lại đáp:
"Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng
rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi
không thể dậy lấy bánh cho anh được? Thầy
nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn,
thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì
ra đó.
"Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy,
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ
cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì
thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy
nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của
lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu
xin Người sao?".
Sứ điệp:
Thiên Chúa là Cha hằng thương yêu chúng ta là con cái của Ngài. Ngài biết
ta cần gì và luôn cho ta những điều tốt nhất. Ta hãy tin tưởng và kiên tâm
cầu nguyện.
18

[Cầu Nguyện Với Chúa Mỗi Ngày]

Tháng 10/2019

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con nghe Lời Chúa hứa: hãy xin thì sẽ được, hãy
tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho, mà lòng con vẫn nghi nan. Đó là
những lúc con cầu xin một điều gì đó hoài, mà chẳng được như ý con xin.
Thậm chí con còn hoài nghi cả sự hiện diện của Chúa nữa. Xin Chúa tha
cho con tội nghi ngờ tình thương của Chúa.
Hôm nay, Chúa dạy con kiên trì cầu nguyện. Con tin Chúa thấu hiểu mọi
khốn khó trong đời con. Con cũng tin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót
chẳng muốn con khốn khó. Con lại tin rằng Chúa toàn năng có thể làm
được mọi sự giúp con vượt qua gian nan thử thách. Chúa dạy con kiên tâm
cầu nguyện là muốn điều tốt cho con. Đó là cách thức tốt nhất để con ý
thức sâu xa hơn về thân phận yếu hèn và sự bất lực của kiếp người. Nhờ
đó tâm hốn con sẽ được trở nên thích hợp, trở nên khiêm tốn đáng đón
nhận ơn Chúa ban.
Sức mạnh của người tín hữu là ở nơi Chúa. Đó là kinh nghiệm của
những ai đã thực sự sống là con cái Thiên Chúa. Xin cho con kiên trì cầu
nguyện, để trong khi cầu nguyện con luyện lòng cậy trông vào Chúa. Xin
cho con kiên trì cầu nguyện để con trở nên bé thơ trong tay Chúa. Xin cho
con kiên trì chỉ cầu xin nơi Chúa, để con biết tạ ơn Chúa khi Chúa thương
ban ơn cho con. Xin cho con kiên trì cầu nguyện và biết chờ đợi Chúa, vì
con biết rằng Chúa luôn ban cho con những điều tốt nhất, vượt trên cả
những điều con có thể nghĩ tới, cao cả hơn những điều con ước mong.
Amen.
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THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 15-26)
"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy
người trong dân chúng nói rằng: "Ông ấy dựa
thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ". Kẻ
khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một
dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của
họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn,
nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự
chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại
sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêen-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con
cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn
nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên
Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh
giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có
người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ
khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân
tán.
"Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô
cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta,
nơi ta đã bỏ ra đi". Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn
hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt
cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước".
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Sứ điệp:
Chúa Giêsu dùng quyền năng Thiên Chúa xua trừ ma quỷ và thực hiện
triều đại Thiên Chúa. Ai thuộc về Thiên Chúa phải xa lánh tội lỗi và ma quỷ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng uy quyền Thiên Chúa cứu chữa bao kẻ
bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Con xác tín rằng Chúa đến khai mở một kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên Thiên Chúa cứu độ loài người. Chúa đến thiết lập
một triều đại mới và vĩnh tồn, triều đại Thiên Chúa. Từng việc Chúa làm,
từng lời Chúa nói, đều tỏ lộ quyền năng và tình thương cứu độ Chúa dành
cho con. Lạy Chúa, con xin dâng lời cảm tạ và chúc tụng Chúa đến muôn
đời.
Lạy Chúa, khi Chúa khai mở thời đại cứu độ cũng là lúc Chúa chấm dứt
thời kỳ của ma quỷ. Nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn chịu khuất phục
quyền uy Chúa. Chúng vẫn còn muốn khấy động và gieo rắc vào lòng mọi
người sự thù hằn, chống đối và phản nghịch Chúa. Có người đã coi Chúa
như một thầy ma thuật, lấy quyền tướng quỷ để trừ quỷ, có kẻ đã đòi
những dấu lạ như thách thức quyền năng Chúa. Ma quỷ vẫn còn đó, chúng
ghen tức với hạnh phúc và ơn cứu độ Chúa đã dành cho chúng con. Chúng
vẫn luôn tiếp tục gây chia rẽ, thù hằn, chống đối giữa chúng con với Thiên
Chúa, giữa chúng con với nhau ngay trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin biểu lộ quyền năng giúp con thắng vượt mọi mưu chước
ma quỷ. Xin cho con ơn thức tỉnh ngay với bản thân để đừng khi nào con cố
tình phạm tội, hay đồng lõa với cơn cám dỗ. Xin cứu con khỏi mọi sự dữ.
Amen.
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THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 27-28)
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa
đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa
với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và
cho Thầy bú mớm!". Nhưng Người đáp lại:
"Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng
nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa".

Sứ điệp:
Hạnh phúc đích thực cho những ai biết cưu mang Chúa trong tâm hồn,
để Chúa hiện diện trong cõi lòng, để tinh thần Chúa biểu lộ qua cách ăn nết
ở, đó mới là người thực sự liên hệ với Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
con hình dung cảnh
đám đông người Do
Thái vây quanh
Chúa. Họ đang
trầm trồ thán phục
vì được chứng kiến
những phép lạ phi
thường và được
nghe những lời
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giảng dạy khôn ngoan của Chúa. Những người phụ nữ mơ ước có một
người con tài giỏi như Chúa. Người mẹ sinh ra Chúa thật phúc đức. Một
trong số những phụ nữ đó đã không kìm được lòng ngưỡng mộ chợt thốt
lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú”. Và Chúa đáp
lại: “Đúng ra là: phúc thay ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa”. Con nhận ra câu
trả lời của Chúa ẩn chứa một bài học dạy con. Mẹ Maria là người được chúc
phúc không phải chỉ vì Mẹ được phúc cưu mang Chúa, nhưng nhất là vì
suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn. Mẹ kết hợp với Chúa trong
kinh nguyện, Mẹ gặp gỡ Chúa trong Thánh Kinh. Mẹ đã hòa hợp ý mình với
Thánh Ý Chúa. Mẹ đã mong chờ điều Chúa chờ mong: Mong ơn cứu độ sớm
được thực hiện. Mẹ đáng được chúc phúc vì Mẹ chuyên tâm lắng nghe
Thánh Ý Chúa và hết lòng thực hiện.
Lạy Chúa, Chúa không muốn giới hạn người thân trong mối dây huyết
tộc mà thôi, nhưng đã mở rộng sang mối dây thiêng liêng. Mối dây thiêng
liêng của đức tin đã liên kết mọi người trên thế giới trở thành anh chị em và
thành con Thiên Chúa. Phần con, dù chẳng là mẹ hay là anh em họ hàng
với Chúa, nhưng xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để con trở
nên người thân của Chúa và xứng đáng được Chúa chúc phúc. Amen.
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THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 29-32)
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào
ngoài điềm lạ của tiên tri Giona"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su
bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác;
chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được
thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả
thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành
Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một
dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán
Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với
những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ,
vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời
khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và
sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà
đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Sứ điệp:
Những phép lạ Chúa làm đủ để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa,
là Con Thiên Chúa. Thế nhưng người Do Thái đã không tin. Đây cũng là
thảm kịch của con người ngày nay.
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Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, người Do Thái đã trả giá lòng tin của họ bằng cách đòi
cho được những dấu lạ là bằng chứng về một Thiên Chúa quyền năng và
tình thương, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và khát vọng của con
người. Họ đòi dấu lạ, nhưng lại không tin vào các phép lạ Chúa làm.
Lạy Chúa, đôi lúc nghĩ về dân Do Thái ngày xưa, con tức giận và thầm
oán trách họ cứng lòng tin. Nhưng khi nhìn lại con, có thể con đã không tốt
hơn họ bao nhiêu, mà có lẽ còn tệ hơn. Trong thế giới hôm nay, con người
ngày càng đánh mất ý thức về sự thánh thiêng, và không còn nhận ra
quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động trong thê giới. Con cũng đang
quay cuồng trong đời sống vật chất, ảnh hưởng các trào lưu tục hóa, làm
niềm tin của con bị lung lay tận gốc rễ. Có những lúc vì quá thất vọng, chán
nản ê chề, con đã cầu mong Chúa thực hiện một phép lạ nào đó như là dấu
chỉ Chúa vẫn thương con. Khi không được như ý, con lại oán trách Chúa và
nghi ngờ Chúa.
Lạy Chúa, một cách vô tình, con đã coi Chúa như là đầy tớ phải làm
theo ý muốn con.. xin Chúa thương tha thứ cho sự xúc phạm của con. Xin
ban cho con một tâm hồn khiêm tốn để con tin vào Chúa và đón nhận Lời
Chúa. Xin ban cho con đôi mắt của niềm tin, để thay vì đòi Chúa làm phép
lạ, con sẽ thấy được quyền năng Chúa vẫn đang hoạt động trong các biến
cố, trong cuộc sống thường ngày nơi chính cuộc đời con. Amen.
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THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 37-41)
"Hãy bố thí,
thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông
Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới
nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Phari-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước
bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng:
"Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài
chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên
trong các người thì đầy những chuyện cướp
bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên
ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở
bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
Sứ điệp:
Chỉ lo giữ luật lệ tập tục mà ích kỷ với tha nhân là một sự giả hình. Tôn
thờ Thiên Chúa cách chân thành là phải sống trong tình yêu.
Cầu nguyện:
Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, ở nơi
Cha tất cả chỉ là tình yêu. Cha đã thông
ban tình yêu Cha cho con để con biết sống
yêu thương. Càng yêu thương, con càng
trở nên giống Cha. Và càng yêu thương,
con càng là một Kitô hữu sống đạo đích
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thực.
Đạo của Cha là đạo yêu thương. Đạo của Cha không phải là đạo của
luật lệ hoặc đạo của nghi lễ, cũng chẳng phải là đạo của tín điều hay đạo
của phép lạ. Nhưng con đã dừng lại ở đó, thay vì từ đó mà đi tìm gặp Cha.
Con đã dừng lại ở đó mà quên mất anh chị em con. Bao nhiêu lần con đã
chu toàn mọi lề luật, nhưng lại quên sống luật yêu thương. Bao nhiêu lần
khi xét mình xưng tội, con đã chú ý tới những việc xấu làm con ra ô uế,
nhưng Chúa Giêsu còn cho con hiểu rằng cướp bóc, gian tà, ích kỷ hẹp hòi
với người khác, cũng làm con ra ô uế không kém.
Lạy Cha, xin thanh tẩy lòng con khỏi sự gian ác, hận thù, ích kỷ. Xin
đừng để con chỉ lo sạch sẽ đẹp đẽ bề ngoài, mà trong lòng thì dửng dưng
không quan tâm đến người khác. Xin đừng để con chỉ chú ý tới các tổ chức,
các nghi lễ bề ngoài long trọng, mà lại sống ích kỷ hẹp hòi với nhau. Xin
đừng để con chỉ lo bảo vệ mọi thứ thủ tục và quy luật, để rồi loại trừ nhau,
lên án nhau, bỏ rơi và nghi kỵ nhau.
Lạy Cha, xin đừng để con ung dung bình thản trong một thứ đạo ru ngủ
lương tâm. Xin Cha giúp con luôn sống trong tình yêu chân thành. Amen.
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THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 42-46)
"Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái,
và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa phán rằng: Khốn cho các người,
hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập
phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà
xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên
Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia
cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các
người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu
trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở
nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người
như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay".
Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy
nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!". Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả
các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác
những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một
ngón tay cũng không động vào.

Sứ điệp:
Chúa Giêsu lên án gắt gao thái độ kiêu căng giả hình của những người
biệt phái. Chúa dạy ta sống khiêm tốn, công bằng và yêu thương.
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Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng hiền hậu và hay tha thứ. Chúa đã dạy
con: “Hãy tha thứ cho thù địch”. Chúa còn nói với con: “Hãy học với Ta vì
Ta hiền hậu và khiêm nhường”. Ngay trên thập giá, Chúa đã xin Chúa Cha
tha thứ cho bọn lý hình. Thế nên, con rất ngạc nhiên khi thấy Chúa nặng lời
khiển trách những người biệt phái. Nhưng cuối cùng con đã hiểu ra rằng,
Chúa nặng lời với họ vì họ kiêu căng giả hình. Chúa ghét thói giả dối kiêu
căng vì nó làm cho chúng con cố chấp và mù quáng.
Lạy Chúa, từ trước tới nay con vẫn hài lòng về đời sống đạo của mình.
Con vẫn dự lễ, rước lễ, đọc kinh sáng tối, làm được vài việc bác ái, tham gia
các sinh hoạt đoàn thể.
Nhưng hôm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa, khi tự vấn lương tâm, con
chợt nhận ra rằng có những lúc con làm những việc đó là vì tính kiêu căng
tự đắc hơn là vì lòng mến Chúa yêu người thực sự. Vì thế, con cũng chẳng
khác gì những biệt phái xưa, và con cũng đáng bị lên án như họ.
Lạy Chúa, xin giúp con diệt trừ thói kiêu căng và giả hình. Xin dạy con
biết sống khiêm tốn, sống thật lòng với Chúa, với anh chị em con, nhất là
với chính lòng con, để mọi hành vi của con trở nên lời tán dương Chúa,
đồng thời giúp ích cho mọi người và thăng tiến bản thân con. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
(Lc 11, 47-54)
"Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra,
kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho
Các người xây lăng cho các ngôn
ông các người đã giết chết các vị
các người vừa chứng thực vừa tán
làm của cha ông các người, vì họ
ấy, còn các người thì xây lăng.

các
người!
sứ, nhưng cha
ấy! Như vậy,
thành
việc
đã giết các vị

"Vì thế mà Đức Khôn Ngoan
của
Thiên
Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ
và Tông Đồ
đến với chúng: chúng sẽ giết
người
này,
lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn
sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a,
người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, Tôi nói cho các người
biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
"Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu
chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn
vào, các người lại ngăn cản."
Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu
căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem
có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
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Sứ điệp:
Tính tự tôn và lòng ích kỷ khiến cho người ta mù lòa không nhận ra
Chúa. Hãy để cho con người ích kỷ và kiêu ngạo của mình chết đi, ta mới có
thể đón nhận Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay cho con một cảm nghĩ: những người
biệt phái và những thầy thông luật ngày xưa thật là quá quắt ! Họ được
phúc sống trong thời của Chúa, được nghe Chúa dạy bảo, được thấy những
phép lạ Chúa làm, nà sao họ vẫn không chịu tin Chúa.
Con biết các biệt phái và các luật sĩ không tin Chúa vì họ không muốn
tin. Vì tin Chúa có nghĩa là họ phải chấp nhận những cái sai sót nơi họ. Mà
họ không muốn nhìn nhận mình sai trái. Tính tự tôn là rào cản không cho
họ gặp được Chúa.
Con cũng biết rằng những người biệt phái và luật sĩ không muốn đón
nhận lời rao giảng của Chúa, và khi đó họ phải thay đổi cách sống của họ,
một cuộc sống nhiều đặc quyền đặc lợi trong xã hội. Tính ích kỷ là một bức
màn che mắt không cho họ nhận ra Chúa là Đấng Thiên Sai.
Xin Chúa giúp con đừng trở nên như những biệt phái và luật sĩ ngày
xưa. Nếu con tự tôn coi thường người khác, con sẽ khó nhận ra được lời
nhắc bảo của Chúa. Có thể Chúa đang nhờ một người con, một người em,
một người bạn, hay một người nào đó để nhắc nhở con. Xin cho con biết
khiêm tốn đón nhận.
Hôm nay, Chúa vẫn đang ẩn thân nơi những người nghèo khó và nhờ
con giúp đỡ. Xin cho con đừng vì ích kỷ mà khép lòng mình lại và vô tình từ
chối Chúa. Trái lại, xin giúp con mở rộng bàn tay để ban tặng, nhưng thật
ra không phải là ban tặng, mà là đón nhận Chúa đến với con. Amen.
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THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Lc 10,1- 9
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai
người khác, và sai các ông cứ từng hai
người một đi trước, vào tất cả các thành,
các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo
các ông:
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi
như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày
dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy
nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình
an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại
với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em
dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến
nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những
gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành,
và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông
3

Suy Niệm:
Chúa Giêsu mang tình yêu đến trần gian và Người muốn bất
cứ nơi nào trên trần gian này cũng được đầy ắp yêu thương. Hôm
nay Chúa chọn và sai bảy mươi hai môn đệ vào giữa cuộc đời, để
trao ban tình yêu và bình an của Chúa cho người khác, tình yêu và
bình an mà bấy lâu nay các ông đã lãnh nhận.
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Ơn gọi nào cũng phát xuất từ ý định của Thiên Cúa. Trên hết,
đó là ơn gọi được làm con Chúa. Vì thế, chúng ta cần trân trọng và
sống đúng với ơn gọi ấy qua việc mang bình an, tình yêu và niềm
vui đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ, trước tiên lá những
người trong chính gia đình chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, bảy mươi hai môn đệ năm xưa đã ra đi mang
tình yêu và bình an của Chúa cho mọi người. Hôm nay, qua sách
Tin Mừng và Công vụ Tông đồ mà thánh sử Luca đã viết, chúng
con cũng đã nhận được tình yêu thương và bình an, nhất là lòng
thương xót và ơn cứu độ của Chúa. Xin cho gia đình chúng con
cũng biết viết tiếp trang Tin Mừng ấy bằng lòng sám hối chân
thành, bằng tình yêu và lòng thương xót đối với hết mọi người.
Amen
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THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 8-12)
"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người
đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước
mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai
chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối
bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ
kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được
tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh
Thần, thì sẽ không được tha.
"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan
và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế
nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".
Sứ điệp: Chúa Giêsu bảo đảm rằng: Ai tuyên xưng Ngài bằng cách trung
thành với Ngài trong cuộc sống hôm nay, Ngài sẽ không quên họ trong
cuộc sống mai sau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống của
con hôm nay dễ làm con quên Chúa. Con
không chối Chúa trực tiếp như thánh
Phêrô đã chối Chúa. Tuy thế, vì đồng
tiền chi phối, công việc bận rộn, bổn
phận nặng nhọc, các gương xấu và dịp
tội nhan nhản, con như bị cuốn vào một
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cơn lốc, cơn lốc thế trần. Rồi con cũng bon chen, cũng gian tham, cũng
ghen ghét oán thù, cũng lao mình vào tội lỗi và quên mình là môn đệ Chúa,
chẳng khác gì con đã chối Chúa. Hẳn đã có một lần, vì một dịp vui với bạn
bè, con đã thiếu sót bổn phận với Chúa. Đã có một lần vì một chút xúc
phạm đến danh dự con, con vội nổi đóa, quên hẳn bài học khiêm tốn hiền
lành Chúa dạy. Những lần như thế con đã phế bỏ Chúa ra khỏi tâm hồn
con.
Con muốn quyết tâm sống sao cho xứng danh người môn đệ Chúa. Xin
Chúa thương nâng đỡ con, để nếu con nghèo, thì đừng vì nghèo mà gian
tham; nếu con bị người ta vô ơn, con đừng bất mãn để rồi không sống bác
ái nữa; giả như con bị anh em xúc phạm đến danh dự thì đừng để lòng thù
oán. Luôn sống theo tinh thần của Chúa trong mọi hoàn cảnh, đó là con
đang tuyên xưng Chúa là Thầy và là Chúa của con.
Lạy Chúa, con tin vào Lời Chúa: “Ai tuyên xưng Ta trước mặt thiên hạ,
Ta sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Ta”. Các thánh đã được hưởng lời hứa
đó. Con quyết sống trung thành với Chúa và can đảm sống theo đường lối
Chúa, để mai sau Chúa cũng sẽ nói với con: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung
tín, hãy vào hưởng sự vui mừng với Chủ ngươi”. Amen.
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THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 13-21)
“Anh em phải coi chừng,
phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam…”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su
rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia
phần gia tài cho tôi". Người đáp: "Này anh, ai
đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia
gia tài cho các anh?". Và Người nói với họ:
"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi
mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà
mạng sống con người được bảo đảm nhờ của
cải
đâu".
Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng
nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì
còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này:
phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa
và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê
hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho
đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi
lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu
tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số
phận cũng như thế đó".
Sứ điệp:
Lòng ham muốn, thu góp và chiếm hữu tiền bạc của cải, là một trong
những trở ngại lớn nhất ngăn cản đường vào Nước Trời. Ta hãy lo làm giàu
trước mặt Chúa.
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Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần Chúa đã nhắc nhở chúng con đừng lo đắm mình
trong cuộc sống trần gian. Thật vậy, cuộc sống con người chưa chấm dứt
với cái chết, mà phần sau của cuộc sống trần gian mới là cuộc sống đích
thực. Và hạnh phúc đời sau không lệ thuộc vào của cải vật chất đời này,
tiền bạc không bảo đảm cho con người sống mãi.
Lạy Chúa, trong thế giới hôm nay, người ta coi tiền bạc là quyền lực tối
thượng, là chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa danh vọng và hạnh phúc.
Con cũng không muốn bị khinh bỉ vì nghèo. Con muốn được trọng vọng,
được sung sướng, nên cũng không ngại chạy theo tiền bạc, và bằng đủ mọi
cách thu góp càng nhiều càng tốt. Nhưng rồi có bao giờ tâm hồn con được
bình an đâu, vì lòng ham muốn không khi nào được thỏa mãn. Quả thật,
con là kẻ điên rồ như người phú hộ trong dụ ngôn.
Lạy Chúa, cuộc sống của con vẫn cần cơm bánh, và sự nghèo đói vẫn là
một mối bận tâm lớn. Nhưng như Lời Chúa dạy, còn có cái cần thiết và
chính đáng hơn mà con phải tìm kiếm, phải tích lũy, đó là làm giàu trược
mặt Thiên Chúa, làm giàu cho cuộc sống mai sau.
Xin cho con trong cuộc sống hiện tại biết lo phát triển đời sống đức tin,
lo thu tích những việc lành do lòng bác ái và quảng đại. Xin dạy con biết sử
dụng tiền bạc của cải để biểu lộ tình yêu thương chia sẻ với anh em cách
chân thành. Những việc lành phúc đức sẽ là hành trang nhỏ bé giúp con
tiến về Nước Trời mai sau. Amen.
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THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 35-38)
“ Anh em hãy thắt lưng cho gọn,
thắp đèn cho sẵn.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho
sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới
về, để khi chủ nhà vừa về tới và gõ cửa, là mở
ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang
tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật
anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và
đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai
hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ
tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
Sứ điệp:
Ta phải luôn luôn sẵn sàng đón chờ Chúa trở lại bằng cách chu toàn bổn
phận của một đầy tớ phục vụ Chúa. Nhưng khi Chúa đến, Chúa sẽ nâng ta
lên cao và ân thưởng bội hậu cho ta.
Cầu nguyên:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn yêu thương con hơn
con đáng được, và luôn ban cho con những ân huệ
hơn con dám mơ ước. Con là phận một đầy tớ, làm
sao dám nghĩ rằng Chúa là Thầy và là Chúa của con,
mà lại trở nên người phục vụ hầu hạ con. Làm sao
con có thể hình dung được rằng Chúa là Thiên Chúa
mà lại trở nên đầy tớ của con. Nhưng Chúa đã cả
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quyết như vậy và dám sống như vậy. Ở đời này Chúa là người rửa chân cho
môn đệ, là kẻ tôi tớ hy sinh vì người khác, vì thế khi trở lại, Chúa cũng vẫn
muốn là người đầy tớ đi lại phục vụ, trong lúc con được ngồi ăn trong bàn
tiệc Nước Trời.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã nâng con lên địa vị cao trọng. Chúa không
còn gọi con là đầy tớ, nhưng gọi con là bạn hữu. Xin Chúa giúp con biết
sống xứng đáng với tình thương Chúa. Xin cho con biết quý trọng tình thân
mật này. Chúa là Chúa mà đã chẳng ngần ngại phục vụ con, thì xin cho con
là phận đầy tớ biết tận tụy phục vụ Chúa trong hân hoan. Dù có phải hy
sinh để làm theo Ý Chúa, dù có phải vất vả để chu toàn bổn phận với Chúa,
thì cuộc đời làm tôi phụng sự Chúa vẫn chẳng sánh được với những hồng
ân mà Chúa đã và sẽ dành cho con. Xin Chúa giúp con trung thành phụng
sự Chúa.
Và lạy Chúa, xin giúp con nhìn vào gương Chúa để con biết phục vụ anh
chị em. Xin dạy con sống khiêm tốn và biết tôn trọng họ. Xin cho con được
luôn mang lấy tâm tình của người đầy tớ như Chúa. Amen.
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THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 39-48)
"Người ta đã ban cho ai nhiều,
thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều
này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ
trộm
đến,
hẳn ông đã không để nó khoét vách
nhà
mình
đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn
sàng,
vì
chính giờ phút anh em không ngờ,
thì
Con
Người sẽ đến".
Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy
Chúa, Chúa
nói dụ ngôn này cho chúng con hay
cho tất cả
mọi người?". Chúa đáp: "Vậy thì ai
là
người
quản gia trung tín, khôn ngoan, mà
ông chủ sẽ
đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng
lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho
anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản
của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về",
và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ
ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn
không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số
phận với những tên thất tín.
"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị
sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn
nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những
chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được
cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó
nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.
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Sứ điệp:
Tỉnh thức đón chờ Chúa đến là chu toàn bổn phận đối với những người
và những công việc đã được trao phó. Thưởng hay phạt đều theo đó mà
định đoạt.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, mỗi người trong chúng con đều là tôi tớ của Chúa,
được Chúa trao phó cho một số công việc để chu toàn.
Con muốn sống cho bản thân mình, muốn xây dựng cuộc sống và lo
lắng cho tương lai của mình. Nhưng Lời Chúa hôm nay còn cho con hiểu
rằng: con thuộc về Chúa và là tôi tớ của Chúa, nên Chúa muốn con đảm
nhận công việc mà Chúa trao cho. Chúa đã trao cho con công việc để thực
hiện, và con có sứ mệnh hoàn tất công việc ấy. Nếu con ốm đau, bệnh tật
của con có thể phục vụ Chúa. Nếu con đau khổ, nỗi đau của con có thể
phụng sự Chúa.
Việc của người đầy tớ có lẽ không có gì là lớn lao, to tát. Điều mà người
đầy tớ thực hiện chỉ vì đó là do chủ muốn như vậy. Con muốn phục vụ
Chúa trong kẻ khác, tại gia đình con, tại trường học, tại nơi làm việc, ở chợ
búa.
Sống cho kẻ khác, phục vụ kẻ khác trong những chuyện lớn lao, có lẽ
không được dành cho con, nhưng còn nhiều việc nhỏ bé hằng ngày: một lời
an ủi, một giúp đỡ nhỏ, một sự cảm thông…, những điều ấy ở trong tầm
tay và khả năng của con.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức con là tôi tớ của Chúa. Xin giúp con
sống cho Chúa và thực thi Ý Chúa, để con sống cho kẻ khác, giúp đỡ và
yêu thương mọi người. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 49-53)
"Thầy không đến để đem bình an,
nhưng đem sự chia rẽ"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến ném lửa
vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy
còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi
việc này hoàn tất!
"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình
cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết:
không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.
Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ
chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.
Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con
trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái
chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu,
nàng dâu chống lại mẹ chồng".
Sứ điệp:
Con người cò nghĩa vụ tôn thờ Chúa. Tôn thờ Chúa chính là yêu mến
Chúa hết lòng, ưu tiên chọn Chúa trên hết mọi sự.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Chúa đã thông ban tình yêu cho con và gọi
con bước theu Chúa trên con đường yêu thương. Thoáng nghe Tin mừng
hôm nay, con chợt ngỡ ngàng: sao Chúa lại đến để gây chia rẽ. Con biết
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Chúa dạy con thương yêu mọi người, Chúa không muốn con hận thù chia
rẽ. Chúa chỉ muốn con chọn Chúa trên hết mọi sự.
Gia nhập vào hàng ngũ của Chúa, con phải chống lại tất cả những ai
cản trở con theo Chúa, thưa “vâng” với Chúa chính là nói “không” với
Satan. Chọn lựa con đường về Trời, tức là con phải can đảm dứt bỏ những
gì ở trần gian lôi cuốn con xa Chúa.
Chúa dạy con phải yêu thương cha mẹ, thương anh chị, mến mọi người.
Đồng thời, Chúa dạy con phải tôn thờ Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi
sự. Con nhớ lời Chúa dạy: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng với Ta. Ai
cầm cầy mà còn ngoái cổ đằng sau thì không xứng hợp với Nước Thiên
Chúa”.
Lạy Chúa, xin giúp con đừng vì tình cảm mà nhẫn tâm xúc phạm đến
Chúa, đừng vì nể nang cha mẹ, họ hàng thân thích, mà làm ngơ trước
những bất công; đừng vì ham chơi, ham công việc, mà bỏ bổn phận tôn thờ
Chúa, bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ kinh nguyện sáng tối. xin giúp con đừng vì ham
tiền bạc vật chất mà lãng quên hoặc chối bỏ Chúa.
Xin cho con luôn chọn Chúa trên hết mọi người và mọi sự, dù khi chọn
Chúa con phải hy sinh từ bỏ cả những gì con yêu quý nhất. Amen.

43

[Cầu Nguyện Với Chúa Mỗi Ngày]

Tháng 10/2019

THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 12, 54-59)
"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất?
Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng
rằng: Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng:
"Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các
người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra
đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người
nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.
Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì
các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao
các người lại không biết nhận xét?
"Sao các người không tự mình xét xem cái gì
là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố
gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà,
quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.
Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm
cuối cùng."
Sứ điệp:
Từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống là những dấu chỉ chứng tỏ Thiên
Chúa vẫn đang làm chủ và thực hiện việc cứu độ nhân loại. Khi nhận ra
những dấu hiệu ấy, chúng ta cần phải xác định lập trường sống một cách
dứt khoát.
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Cầu nguyện:
Lạy Chúa, cuộc sống của con được đan dệt với những vui buồn sướng
khổ, may mắn và thất bại. Con nhận biết rằng Chúa đang can thiệp vào
những biến cố ấy. Ngày nay không thiếu những dấu chỉ chứng tỏ Chúa vẫn
đang hiện diện trong cuộc đời con.
Ngày xưa Chúa đã trách người Do Thái vì họ không biết đọc những dấu
chỉ thời đại. Họ sáng suốt đoán trước thời tiết qua những hiện tượng thiên
nhiên, nhưng họ lại mù tối không nhận ra được những dấu chỉ mà Chúa
đang ngỏ với họ qua các phép lạ và giáo lý của Chúa. Chúa mời gọi những
ai theo Chúa hãy học và hiểu dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa đang thực hiện
giữa loài người.
Lạy Chúa , xin cho con được đôi mắt sáng của đức tin, để thấy được
bàn tay yêu thương của Chúa đang dẫn dắt con qua từng biến cố. Con cũng
cần Chúa cho đôi tai tỉnh thức, để sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa đang mời
gọi con đáp lại tình Chúa thương yêu. Và giữa những thất bại đau khổ, xin
cho con nghe được tiếng Chúa vẫn không ngừng kêu gọi sống vui tươi lạc
quan và tin tưởng phó thác.
Xin cho con nhận ra những dấu chỉ của Chúa, luôn biết can đảm dứt
khoát từ bỏ thói hư tật xấu, cương quyết sửa những lỗi lầm, để cuộc sống
của con cũng trở thành một dấu chỉ sống động của Chúa cho những người
khác. Amen.
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THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 1-9)
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải,
thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho
Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị
tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn
với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp
lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này
phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người
Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết:
không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không
sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.
Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông
tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu
các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy".
Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong
vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm
vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy.
Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp:
"Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và
bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó
đi".
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Sứ điệp:
Thử thách, đổ vỡ và cả những sa ngã…, tất cả như là những dấu chỉ
mời gọi chúng ta ý thức đến thân phận mỏng manh yếu đuối của con
người. Vì thế, mỗi người luôn phải biết sám hối để canh tân cuộc sống của
mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, dù chỉ là một phút hồi tâm và đặt mình trước mặt Chúa, con
đã có thể cảm nghiệm được những cay đắng, thất bại, tội lỗi của con trong
cuộc đời. Không chỉ là một lần mà biết bao nhiêu lần con đã ăn năn, quyết
tâm chừa bỏ những sai lỗi, để rồi với thời gian, con lại bất lực trước những
cám dỗ của tiền tài, danh vọng, lạc thú. Con bị cuốn hút vào đó mà sức con
vô phương cưỡng lại.
Lạy Chúa, dù vậy, chúa vẫn ban ơn cho con lớn lên, Chúa vẫn dẫn con
đi thêm một đoạn đường mới. Con nhận ra rằng những biến cố đời con là
những lời mời gọi âm thầm của Chúa, để thức tỉnh con và dẫn đưa con đến
với Chúa là Đấng đầy Lòng Thương Xót.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về tất cả những vong ân bội nghĩa trước
tình yêu của Chúa. Xin Chúa đừng để con bao giờ chán nản thất vọng và
đóng kín mình trong tội lỗi, nhưng biết sám hối, biết mở lòng hướng nhìn
lên Chúa. Xin cho con biết thường xuyên điều chỉnh cách nghĩ và lối sống,
để con biết loại ra khỏi cuộc đời những kiểu sống vô tâm, vô trách nhiệm
trong cuộc sống cộng đoàn gia đình, giáo xứ và xã hội.
Lạy Chúa, ước gì con biết hy sinh sống cho Chúa, ước gì con biết nhận
ra Thánh Ya Chúa nơi những gì xảy đến cho con, để cuộc sống con được
sinh hoa kết trái, hoa trái cho tình yêu Thiên Chúa. Amen.
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THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ
Lc 6, 12- 19
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức
suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ
lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người
gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê,
Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông
An-phê, Si-môn biệt danh là Quá
Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê,
và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở
thành kẻ phản bội.
Đức Giê-su đi xuống cùng với các
ông, Người dừng lại ở một chỗ đất
bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của
Người, và đoàn lũ dân chúng từ
khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem
cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để
được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được
chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự
nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
17

Suy Niệm:
Sau một đêm dài cầu nguyện với Chúa Ch, Đức Giêsu quyết
định chọn mười hai vị tông đồ.Các tông đồ được Chúa tuyển chọn
là những con người rất đổi bình thường, không có gì nổi bật hay lỗi
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lạc hơn dân chúng. Chúa chọn các ngai không phải các ngài có tài
năng gì, nhưng vì các ngài có khả năng đáp lại lời mời gọi của
Chúa và chấp nhận để Chúa uốn nắn, điều chỉnh con người các
ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con
được là những Kitô hữu, xin cho chúng con ý thức rằng không phải
vì tài năng hay công trạng của chúng con mà Chúa đã chọn, nhưng
là do tình yêu nhưng không của Chúa. Xin cho mỗi người trong gia
đinh chúng con cũng iết sẵn sàng lên đường như Thánh Simon và
Thánh Giuđa để loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi
người, không chỉ bằng lời nói suông nhưng băng chính gương sáng
trong đờ sống hằng ngày của chúng con. Amen
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THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 18-21)
"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Vậy Người
nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải
ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống
như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong
vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim
trời làm tổ trên cành được".
Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với
cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm
men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi
tất cả bột dậy men".
Sứ điệp:
Nước Thiên Chúa hiện nay tuy nhỏ bé, nhưng vẫn không ngừng lớn lên
và đang âm thầm biến đổi thế giới. Người Ki-tô hữu phải biết hy vọng và
góp phần làm cho Tin Mừng ảnh hưởng sâu rộng trong thế giới hôm nay.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, hai ngìn năm đã qua từ ngày Chúa đến trần gian để
thực hiện công việc cứu độ. Thế mà con thấy kết quả dường như quá nhỏ
bé. Bất công hận thù vẫn còn đó, tội và đau khổ vẫn gia tăng. Dường như
Nước Thiên Chúa đang bị thu hẹp, và Tin Mừng chưa biến đổi được thế
giới. Đôi lúc lòng tin của con chẳng còn vững vàng.
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Lời Chúa hôm nay đã khơi dậy trong con niềm hy vọng vào tương lai.
Chúa đã mở mắt con để con nhận ra Nước Chúa vẫn đang tăng trưởng, dù
âm thầm, nhưng rất mạnh mẽ. Lời Tin Mừng mà Chúa gieo vào trần gian,
ban đầu còn hạn hẹp nơi nhóm tông đồ, nhưng nay đã được công bố khắp
nơi, hơn nữa đang thấm nhập vào đời sống con người và biến đổi thế giới.
Tình yêu của Chúa, hoạt động cứu độ của Chúa, ban đầu chỉ là những việc
nhỏ bé, nhưng nay đã ăn sâu trong lòng người và đang lớn dần trong xã
hội.
Lạy Chúa, xin Chúa giữ lòng con luôn tin tưởng, xin đừng để con thất
vọng và mất kiên nhẫn. Xin giúp con biết góp phần làm dậy men Tin Mừng
trong cuộc sống. Xin cho con biết sống Tin Mừng hằng ngày. Con tin rằng
những việc tốt con làm, dù chỉ là việc âm thầm nhỏ bé, nhưng sẽ lan rộng
và biến đổi gia đình con và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Xin Chúa giúp
con can đảm sống Tin Mừng. Dù Tin Mừng có bị người đời chê là bảo thủ,
khe khắt, ngược đời, nhưng con tin rằng Tin Mừng sẽ là niềm hy vọng cho
nhân loại. Muôn dân sẽ đến núp bóng và làm tổ trên cành cây của Nước
Chúa. Amen.
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THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 22-30)
"Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước
Chúa"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su
đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà
giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài,
những người được cứu thoát thì ít, có phải
không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua
được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em
biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không
thể được.
"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở
ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì
ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!
Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài,
và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng
ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta,
hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!
"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, Ixa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa,
còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc
trong Nước Thiên Chúa. "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và
có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót".
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Sứ điệp:
Thiên Chúa là Cha chung đã mời gọi muôn dân từ khắp bốn phương trời
đến dự Bàn Tiệc Nước Thiên Chúa. Điều kiện để vào dự tiệc không phải là
nại đến thân thế của mình, nhưng phải biết chiến đấu đi qua cửa hẹp mà
vào.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, những lời Chúa cảnh cáo người Do Thái ngày xưa có
thể là những lời cảnh giác cho chính con hôm nay. Con mang danh là một
Kitô hữu, nhưng con đã làm gì để xứng đáng được tham dự vào Bàn Tiệc
Nước Trời? Có phần nào con giống người Do Thái cứng lòng ngày xưa, khi
con lãnh nhận các bí tích một cách máy móc, lười biếng, hay giữ đạo một
cách hình thức, và tưởng rằng như thế là đủ cho con được ơn cứu rỗi. Con
quên rằng Chúa luôn nhìn thấu suốt mọi tâm hồn và mời gọi con đóng góp
những cố gắng hy sinh của chính mình. Chúa mời gọi chiến đấu để đi qua
cửa hẹp mà vào Nước Trời. bởi vì Chúa đã khẳng định: “Không phải bất cứ
ai nói: Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời đâu”. Vâng, lạy Chúa,
cửa hẹp chính là con đường thập giá mà chính Chúa đã đi qua. Đi vào cửa
hẹp là dấn thân từ bỏ chính mình, là biết hy sinh cho tha nhân, là vui lòng
thực thi Thánh Ý Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết xác tín vào chân lý đó, để mỗi bước
chân con đi trên con đường thánh giá, sẽ dẫn đưa con đến Bàn Tiệc Nước
Chúa. Xin cho con trong suốt cuộc hành trình tiến về Quê Trời, sẽ không
chọn cho mình những con đường rộng thênh thang của những khát vọng
đam mê tội lỗi, nhưng xin cho con dám can đảm đi vào con đường hẹp, con
đường dẫn đến núi Sọ, để rồi từ đó mở ra cho con Bàn Tiệc Phục Sinh vinh
quang. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 31-35)
"Không lẽ một tiên tri phải bị giết chết
ngoài thành Giêrusalem?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:
Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến
thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì
vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!". Người bảo
họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này:
"Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành
bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên,
hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục
đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-rusa-lem thì không được.
"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những
kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại,
như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này,
nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay:
các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng
Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! "
Sứ điệp:
Chúa Giêsu yêu thương con người đến nỗi cho dù
con người phản nghịch chống lại Ngài, Ngài vẫn tha
thiết yêu thương như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh.
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Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để rao giảng về Nước Thiên Chúa
cho con người. Nhưng phũ phàng thay, có biết bao nhiêu người đã bịt tai
giả điếc làm ngơ trước Lời của Chúa. Thậm chí có người tìm cách triệt hạ
Chúa như một Hêrôđê, như thành Giêrusalem, nơi bao ngôn sứ bị giết hại,
và như chính con đã bao lần sa ngã phạm tội.
Lạy Chúa, thế mà Chúa vẫn tha thiết yêu thương và kiên nhẫn mời gọi
con trở về sống trong ân tình của Chúa. Chúa sẵn sàng quên đi bao lỗi lầm
thiếu xót của con, và Chúa chỉ muốn một điều là được bảo vệ con trong
vòng tay yêu thương của Chúa.
Ôi lạy Chúa, xin cho con luôn cảm nhận được tình yêu bao la đó, để con
yêu mến Chúa nhiều hơn, và để từ nay, con sẽ quyết tâm xa lìa con đường
tội lỗi. Trong những khi gặp gian nan thử thách, hay những lúc yếu đuối
tuyệt vọng, xin cho con biết tìm đến Chúa như nguồn sức mạnh đỡ nâng,
như nơi trú ẩn an toàn. Lạy Chúa, con biết rằng Chúa yêu thương con như
gà mẹ ủ ấp gà con dưới cánh. Xin đừng bao giờ để con trở thành kẻ bạc
nghĩa vong ân phản nghịch chống lại Chúa, nhưng xin cho con luôn là người
con chí hiếu, luôn biết vâng phục Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.
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