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01/8 THỨ BẢY TUẦN 17 MÙA TN. 
Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12 T. Anphongxô Ligôri  

LƯƠNG TÂM CẮN RỨT 
“Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của 
Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu” 

  Vì Gioan đã thẳng thắn đề nghị Hê-rô-đê chấm dứt 
ngay chuyện ngoại tình với bà Hê-rô-đi-a, vợ của anh ông, nên 
bà Hê-rô-đi-a để lòng thù hận. Mừng sinh nhật con gái, bà bày 
biểu cô xin Hê-rô-đê quà tặng là cái đầu Gioan đặt trên đĩa… 

Thánh Nicolas nói: “Người ích kỷ có thể đốt nhà kẻ 
khác để luộc cho mình một quả trứng”. Hê-rô-đê đã đốt nhà 
anh mình, để luộc cho mình một quả trứng dục vong. Ông 
cũng đốt luôn một cuộc đời của Gioan, để được còn tiếp tục ăn 
quả trứng dục vọng ấy. Tưởng như thế là hạnh phúc đấy sao? 
Không, không bao giờ. Ông luôn sống trong bất an.  

Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng và danh tiếng của 
Người đã tới tai Hê-rô-đê. Và ông nghĩ: đây là Gioan đã chết 
nay nhập hồn về người này để mà trừng trị ông, báo oán ông! 
Lương tâm ông cắn rứt vì tội ác giết người. 

Thiên Chúa khoan dung, luôn khát khao, mong mỏi, đợi 
chờ kẻ có tội biết sám hối mà trở về đường công chính. Tiếng 
lương tâm là tiếng Chúa Thánh Thần trong cõi thâm sâu huyền 
bí của mỗi con người, luôn âm thầm nhắc nhớ, thôi thúc, kêu 
gọi con người sống trong tình yêu và chân lý của Thiên Chúa.  

Tội nặng nề nhất thời nay là loại trừ Thiên Chúa, không 
lắng nghe tiếng lương tâm, không biết mình có tội, tự bàu chữa 
mình vô tội và không có lòng sám hối. Người mẹ phá thai hãy 
cảm ơn những khổ đau ray rứt. Kẻ có tội giết người, kẻ tham 
gia giết người, hoặc vui mừng vì người bị giết, hãy cảm ơn 
những tiếng thầm nhức nhối trong lòng. Ấy là tiếng Chúa 
Thánh Thần mời gọi sám hối. Hãy lắng nghe và sám hối.  

Lạy Chúa, mỗi chúng con đều có tội. Xin giúp chúng 
con nghe tiếng Chúa, sám hối và sống công chính. Amen 
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02/8 CHÚA NHẬT 18 MÙA TN.  
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

CỘNG TÁC VỚI PHÉP LẠ BÁNH HÓA NHIỀU 
“Mọi người đều ăn no”. 

Chúa Giê-su làm phép lạ bánh hóa ra nhiều và mọi 
người theo Chúa đều được ăn no. Chúa muốn cho mọi người 
biết Người có lòng xót thương và luôn mở rộng bàn tay để thi 
ân cho những người có lòng yêu mến, tin tưởng Người. Phép 
lạ hóa bánh cá nuôi phần xác, dẫn chúng ta đến phép lạ vĩ đại 
hơn, đó là phép lạ Thánh Thể Chúa Giê-su trong tấm bánh, 
chén rượu. Chúa dùng Thịt Máu Chúa mà nuôi linh hồn con 
người, cho con người được sống sự sống của Thiên Chúa, và 
sống đời đời trong Nước Chúa.  

Nếu phép lạ bánh hóa ra nhiều có sự cộng tác của một 
em bé vô tư, vô lo, và sẵn sàng dâng phần ăn của mình cho 
Chúa, thì phép lạ Thánh Thể là sự cộng tác của chính Con 
Thiên Chúa hóa nên tôi trung bé mọn, hoàn toàn tín thác vào 
Cha, để Cha cho biến thành tấm bánh cứu rỗi.  

Tạ ơn Chúa, vì Người đã thi ân để ta được sống cả phần 
xác, lẫn phần hồn, cả đời này, lẫn đời sau.  

Hãy tín thác vào Chúa và cộng tác với Người để bánh 
hóa ra nhiều, cho nhiều người được ăn no. Chưa thấy ai chết 
đói vì theo Chúa, chỉ thấy người chết đói vì không có ai quan 
tâm giúp đỡ. Trong việc quan tâm giúp đỡ và sẻ chia cuộc 
sống tự nhiên, có giá trị của sự sống siêu nhiên, khi động lực 
sẻ chia là lòng yêu người, lòng xót thương người. Vì thế, 
người nghèo nhất thế gian không phải là những người cho đi vì 
yêu người, nhưng lại là những người cất giữ, thu quén, tích 
cóp vì yêu mình. Người giàu có là người sở hữu kho tàng vĩnh 
cửu trên trời, nhờ việc bẻ tấm mình đời mình ra mà nuôi sống 
mọi người. “Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn”.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con tín thác vào Chúa, và 
quảng đại sẻ chia cuộc sống cho người, vì yêu người. Amen.  
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03/8 THỨ HAI TUẦN 18 MÙA TN. 
Gr 28,1-17; Mt 14,22-36 

QUA BỜ BÊN KIA 
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” 

“Mọi người đều ăn no” và họ muốn tôn vinh Chúa Giê-
su như một nhà lãnh đạo mới của đất nước. Nhưng, Chúa Giê-
su không muốn nhận lời khen tặng, vì việc của Người được 
thực hiện bởi quyền năng của Cha. Người lánh họ mà đi. 
Người lên núi cầu nguyện. Các môn đệ Người cũng xuống 
thuyền mà qua bờ bên kia. “Qua bờ bên kia”, bởi Tin Mừng 
còn phải được loan báo cho nhiều người, nhiều nơi nữa.  

Nhưng, đường thuyền qua bờ bên kia, qua nơi xa hơn 
luôn có những gian nan thách đố trước mặt. Quả thực, thuyền 
các ông bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Các ông hoảng 
sợ. Chúa Giê-su đi trên sóng nước mà đến với các ông. Một 
bài trắc nghiệm về đức tin cho các môn đệ, và cách riêng cho 
Phê-rô. Phê-rô xin đi trên sóng nước mà đến cùng Thầy. Ông 
đã có những bước chân trên sóng. Nhưng chỉ vì một chút nghi 
hoặc trong lòng khi gió bên ngoài thổi mạnh, nên ông sắp 
chìm. Thật mừng, ông đã kịp la lên: “Lạy Thầy xin cứu con”.  

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta: Một là, hãy tạ ơn 
Chúa vì Người đang thực hiện nơi chúng ta những điều kỳ 
diệu, chứ đừng tìm lời khen tặng trần gian. Hai là, hãy nhớ đến 
việc loan Tin Mừng cho nhiều người ở vùng sâu, vùng xa, ở 
bên rìa xã hội. Ba là, hãy kiên vững tin tưởng và kêu cầu Chúa 
trước những sóng gió khi phải lội ngược dòng đời.  

Lời Chúa muốn điều chỉnh ba lỗi thường gặp của chúng 
ta: -lấy việc của Chúa làm việc của mình để tìm vinh danh cho 
mình; -niềm vui co cụm, vinh dự cục bộ chỉ trong gia đình, 
cộng đoàn mình; -và nhất là, ỷ lại tài sức, trí hiểu của mình 
trước những thách đố trong xã hội hôm nay.  

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin Chúa đang đồng 
hành, nâng đỡ và thực hiện mọi việc của Chúa nơi con. Amen.  
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04/8 THỨ BA TUẦN 18 MÙA TN. T. G. M. Vianey, Lm 
Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14 

SỐNG NGAY CHÍNH THẬT THÀ 
“Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”. 

Những người luật sĩ và biệt phái chấp nhất các môn đệ 
Chúa Giê-su về việc không giữ tập tục tiền nhân là rửa tay 
trước khi dùng bữa. Theo họ, phải rửa tay mới được chứng 
thực là người sạch sẽ. Nhân chuyện này, Chúa Giê-su nói đến 
cái sạch của tâm hồn đáng quý hơn là cái sạch của thân xác. 
Bởi, nếu là cái dơ bẩn của thân xác, thì cũng từ bên trong con 
người xuất ra, chứ không phải từ bên ngoài vào. Người phàm 
có thể thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa bên ngoài, chứ khó mà thấy 
được cái nhơ bẩn bên trong. Cũng thế, cái vỏ đạo đức, sạch sẽ 
bên ngoài che đậy những điều bỉ ổi ở bên trong có thể qua mắt 
được thiên hạ, chứ không thể qua mắt được Thiên Chúa. Thiên 
Chúa thấu suốt điều bí ẩn trong lòng chúng ta. Chỉ có Thiên 
Chúa mới chứng thực được tâm hồn thanh khiết. Vì thế, hãy 
giữ sao cho tâm hồn tinh tuyền, sạch sẽ. Hãy loại trừ những ý 
nghĩ nhơ nhớp, bẩn thỉu, bất chính, bất hòa, ghét ghen, ganh tỵ 
ra khỏi tâm hồn.  

Thiên Chúa tốt lành thánh thiện, Người trồng cây ngay 
chính, thật thà. Ma quỷ lại trồng cây gian tà bất chính. Thiên 
Chúa trồng cây khiêm nhượng, hiền lành. Ma quỷ lại trồng cây 
kiêu căng, ghét ghen, thù hiềm ganh tỵ. Thiên Chúa trồng cây 
xinh tốt, tinh tuyền có sự sống vĩnh cửu. Ma quỷ lại trồng cây 
xấu xa, nhơ nhớp chết chóc, diệt vong.  

Chúa Giê-su cả quyết: “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời 
đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi”. Ai không sống ngay chính 
thật thà, hiền lành khiêm nhượng, tinh tuyền thanh khiết, sẽ 
không được vào Nước Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin giúp con loại trừ sự gian tà trong lòng 
con, loại trừ cách sống giả hình, đánh bóng đạo đức bên ngoài, 
để con được vui sống bình an trước mặt Chúa. Amen.  
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05/8 THỨ TƯ TUẦN 18 MÙA TN. 
Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.  

TUYỆT ĐỐI TIN TƯỞNG, KIÊN TRÌ KÊU XIN 
“Này bà, bà có lòng mạnh tin” 

Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Người đã không tiếc 
gì với chúng ta. Người ban cả Con Một Người cho chúng ta. 
Người muốn chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu, lòng 
thương xót và quyền năng của Người, để được cứu độ. Vì thế, 
Người vẫn thường tôi luyện đức tin của chúng ta để đức tin 
nên tinh tuyền, vững vàng, tuyệt đối vào Người. Người không 
chấp nhận một đức tin nhất thời, một đức tin cầu may, và càng 
không chấp nhận đức tin thử thách Thiên Chúa.  

Câu chuyện người phụ nữ xứ Canaan tha thiết nài xin 
Chúa chữa cho con gái mình khỏi quỷ ám, cho thấy Chúa Giê-
su cần một đức tin tuyệt đối và kiên trì nơi chúng ta như thế 
nào. Đừng nản lòng bỏ cuộc. Đừng tin tưởng cầu may, hay nửa 
vời. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự tốt lành thánh thiện của 
Thiên Chúa, và đừng nản chí khi ta kêu cầu Người mà Người 
chưa đáp lại. Chính lúc Người chưa thực hiện yêu cầu, hay 
nguyện xin của chúng ta, là lúc Nguời đang ban ân sủng cho 
chúng ta. Ân sủng ấy là Đức Tin, quý giá hơn mọi điều ta xin.  

Đã có nhiều người trong chúng ta, lúc khốn khó ngặt 
nghèo mới chạy đến kêu cầu Chúa. Và khi kêu cầu Chúa, thì 
đòi Chúa phải thực hiện theo ý mình ngay. Cách sống đức tin 
ấy là cách sống đức tin nhất thời, cầu may, thử thách Thiên 
Chúa, sẽ không làm vui lòng Chúa đâu. Hãy tin tưởng tuyệt 
đối và kiên trì kêu xin Người. Người đang tôi luyện chúng ta, 
để chúng ta được phần thưởng quý giá nhất, đó là Đức Tin 
Tuyệt Đối và Nước Thiên Chúa muôn đời. 

Ước gì chúng ta nhận ra thông điệp Tin Mừng hôm nay: 
“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì tin tưởng tuyệt 
đối vào quyền năng và lòng xót thương của Chúa. Amen. 
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06/8  CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. 
Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9 

CHO CON LÊN NÚI CHÚA 
“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời” 

Chúa Giê-su đưa ba môn đệ thân tín lên núi. Người biến 
hình trước mặt các ông. Người tỏ cho các ông biết vinh quang 
của Người, là vinh quang của Con Thiên Chúa thật. Quả thực, 
các ông được nghe Lời Thiên Chúa Cha nói về Đức Giê-su; 
“Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe 
lời Người”.  Được chứng kiến cảnh giới siêu nhiên, lòng các 
ông sung sướng. Phê-rô muốn ở lại đây. Nhưng không, Chúa 
Giê-su đưa các ông cùng xuống núi với Người. 

Hãy xuống núi và đi giữa cuộc đời. Chính lúc đi giữa 
cuộc đời là lúc bắt đầu lại từng bước đi lên núi và biến hình 
với Chúa.. Đi giữa cuộc đời và chiến thắng những cám dỗ 
phàm tục. Đi giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đi 
giữa cuộc đời với trái tim, khối óc, bàn tay, nối dài tình yêu 
Chúa. Đi giữa cuộc đời và kê vai gánh lấy những khổ đau cuộc 
đời, để cùng Chúa Giê-su, thành toàn hy lễ cứu chuộc.  

Có bài hát suy niệm và cầu nguyện rằng: “Cho con lên 
núi Chúa, để con được biến hình. Cho con chịu đóng đinh, để 
con cùng Người Phục Sinh. Chúa ơi xin người dìu con lên 
khỏi những đam mê đời khỏi vòng lợi danh, cho trái tim tinh 
tuyền lòng sáng trí thanh, để hiến thánh. Chúa ơi xin người dìu 
con lên khỏi trái tim vô tình khỏi lòng vô tâm, để xót thương 
muôn người cùng khốn tấm thân trên khắp cõi trần”. 

Hãy bắt đầu cuộc biến hình ngay trong cuộc sống đời 
thường mỗi ngày: nên công chính giữa những bất chính; biết 
xót thương người giữa dòng đời vô cảm, vô tâm; biết hy sinh 
cứu người giữa những cách sống cầu an, ích kỷ. 

Lạy Chúa, xin cho con bắt đầu cuộc biến hình từng 
ngày, khi lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, khi sống yêu 
người và hy sinh sẻ chia sự sống cho người.  Amen. 
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06/8  THỨ NĂM TUẦN 18 MÙA TN 
Gr 31, 31-34; Mt 16, 13-23 

ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT 
“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời” 

Ông Simon trả lời chính xác: “Thầy là Ðức Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng Chúa Giê-su biết rõ, câu trả 
lời của ông là bởi mạc khải của Chúa Cha: “Hỡi Simon con 
ông Gio-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết 
mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. Vì 
thế, Người đã chọn ông, và đặt cho ông một tên mới, là Phê-rô, 
với sứ vụ quan trọng là cầm đầu hội thánh Người sẽ thiết lập. 
“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời”. 

Chúa Giê-su muốn chúng ta luôn xác tín về Người, như 
Phê-rô đã xác tín, và hãy sống niềm xác tín ấy cách sinh động 
trong cuộc đời. Từ xác tín ấy, hãy phân định rõ ràng: không có 
Đấng Cứu Thế nào khác ngoài Chúa Giê-su; không có sự sống 
vĩnh cửu nào khác ngoài sự sống vĩnh cửu của Chúa Giê-su, 
Con Thiên Chúa hằng sống; không có địa chỉ bình an, hạnh 
phúc nào khác ngoài Chúa Giê-su.  

Hãy khẩn cấp loại trừ ngay nếp suy nghĩ của người đời 
rằng: “có tiền, có quyền, có sắc đẹp, có sức khỏe, có hưởng 
thụ… là cùng đích, là cứu cánh, là hạnh phúc”. Hãy nhận ra và 
xác tín: chúng ta chỉ thực sự bình an và hạnh phúc khi sống 
trong niềm xác tín Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất 
của chúng ta. Chính Người là cùng đích, là cứu cánh của cuộc 
đời chúng ta, ngay hôm nay, và vĩnh cửu trong cõi sống muôn 
đời. Hãy đến với Chúa Giê-su, tin tưởng tuyệt đối vào Người. 
Người đang chờ chúng ta nơi Hội Thánh của Người. Hội 
Thánh của Người sẽ mở ra cho chúng ta cánh cửa hạnh phúc, 
bình an, và nhất là cánh cửa vào Nước Trời, vào sự sống vĩnh 
cửu. “Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời”. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con tin tưởng tuyệt đối vào 
Chúa Giê-su. Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con. Amen.  
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07/8  THỨ SÁU TUẦN 18 MÙA TN. 
Nk 2,1.3.3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 
ĐỔI SỰ SỐNG ĐỜI NÀY, LẤY SỰ SỐNG ĐỜI SAU 

 “Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”. 
Chúa Giê-su dạy ta yêu mến sự sống đời sau. Ai đổi sự 

sống đời này, để lấy cho được sự sống đời sau, ấy là người 
khôn ngoan và can đảm. Khôn ngoan không chỉ vì nhận ra sự 
sống ở trần gian này là tạm thời, là chóng vánh, là tiêu tan, mà 
còn vì dám tin chắc có một cuộc sống đời sau vĩnh cửu. Can 
đảm không chỉ vì dám buông bỏ mọi sự thế gian, mà còn dám 
chết chính cuộc đời mình cho lý tưởng hòa bình, cho lý tưởng 
xây dựng một gia đình, một xã hội, một thế giới yêu thương.  

Cuộc đời này của người làm cha, làm mẹ sẽ không có ý 
nghĩa gì, nếu không có tận tình tận lực hy sinh hiến thân mình 
đến tàn tạ để yêu thương và lắng lo cho con cái. Cuộc đời của 
mỗi người sẽ không có giá trị gì khi người ấy đóng cửa nhà 
mình, đóng cửa trái tim mình, khóa chặt đôi tay của mình, tự 
miễn chước cho mình bổn phận sẻ chia cuộc sống với mọi 
người. Ai sống trong cái ốc đảo kiêu căng ích kỷ của mình là 
tự bỏ tù mình suốt cả một cuộc đời, và cuộc đời ấy đúng là 
một cuộc đời đáng vất đi. Còn ai mở của nhà mình, mở trái 
tim, mở bàn tay đón nhận tha nhân, chung sống, sẻ chia, xót 
thương, và hiến thân vì người, ấy là cuộc đời đáng giá. Ai tích 
lũy cho mình kho tàng đồ sộ dưới đất này, thì chính kho tàng 
ấy sẽ lên án sự ngu xuẩn của họ, bởi mạng sống của mình cũng 
không giữ nỗi, thì giữ chi mớ vàng bạc, tài sản vô tri kia. 
Người khôn ngoan và can đảm sẽ dùng tất cả những gì Chúa 
ban cho để đổi lấy kho tàng vĩnh cửu trên trời. Của cải giữ lại 
thì mất trắng, của cải cho đi thì còn mãi, thì vững bền. Chúa 
Giê-su dạy: “Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống 
mình, thì được ích gì?”. Lời Chúa là lời khôn ngoan!  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương, sẻ 
chia tất cả cho người và hiến thân phục vụ mọi người. Amen.  
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08/8  THỨ BẢYTUẦN 18 MÙA TN. 
Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20. T. Đaminh, Lm. Lễ nhớ. 

TIN TUYỆT ĐỐI, CẬY TRÔNG TUYỆT ĐỐI 
 “Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm 
được”  

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, cho thấy đức tin 
của các môn đệ còn non yếu, chưa tin tuyệt đối vào quyền 
năng và lòng thương của Thiên Chúa, nên các ông không thể 
chữa lành cho người bị quỷ ám. Chúa Giê-su nói: “Nếu các 
con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này 
rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và 
chẳng có gì các con không làm được”.  

Tiên tri Khabacuc nói: “Người không có lòng ngay thì 
ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín”. Quả 
thực, Thiên Chúa là Đấng Trung Tín. Người luôn giữ trọn tình 
thương và khát khao cứu rỗi con người. Người không hề thay 
đổi. Đáp lại, Người muốn con người cũng trung tín với Người, 
nghĩa là tin tưởng vào người cách kiên trung bền bỉ, không vì 
khổ đau, gian nan, thử thách mà nghi hoặc lòng thương xót của 
Người. Người không muốn chúng ta có cách tin hời hợt, bán 
tín bán nghi, tin mà còn thử thách Chúa, tin theo kiểu cầu may, 
tin như tin một ngẫu tượng vật chất vô hồn. 

Chúa muốn chúng ta khi đã tin tuyệt đối vào Chúa, thì 
cũng đặt niềm hy vọng tuyệt đối, trông cậy tuyệt đối vào Chúa.  
Không thể nói tin Chúa mà không cậy vào Chúa, không nương 
tựa Chúa, lại cậy sức mình, cậy sức thế gian, cậy tiền bạc, cậy 
quyền thế. Trong cuộc sống chúng ta hôm nay, nhan nhãn 
chuyện ngược đời rằng: kẻ giàu có cậy tiền, cậy quyền, cậy 
thần thế lại không được chữa lành, còn kẻ nghèo khổ khốn khó 
tin tưởng kêu xin lòng Chúa xót thương lại được hồi phục. 
Chúa vẫn đang thực hiện điều kỳ diệu cho ai tin cậy Người.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin cậy vào quyền 
năng, và lòng xót thương tín trung muôn đời của Chúa. Amen.  
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09/8  CHÚA NHẬT 19 MÙA TN.  
1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

SẮP CHÌM, HÃY LA LÊN… 
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” 

Biết mình sắp chìm, đang chìm trong sức cuốn của cơn 
sóng phàm tục, là thái độ khiêm nhường và thức tỉnh của 
người khôn ngoan. Thánh Phao-lô nói: “Ai tự phụ mình đứng 
vững, hãy coi chừng, kẻo té”.  

Con sóng “danh, lợi, dục” không miễn trừ bất kỳ thành 
phần nào trong Giáo Hội, nếu không nói là nó còn ưu tiên đeo 
bám và đánh cho ngã nghiêng chao đảo những thành phần ưu 
tú trong Giáo Hội. Chính con sóng danh lợi dục làm chao đảo 
đức tin chúng ta. Danh tiếng, tên tuổi làm phai mờ đức tin vào 
Thiên Chúa quyền năng vĩ đại đáng ca tụng muôn đời. Tiền 
bạc, lợi lộc thế trần làm phai mờ đức tin vào Thiên Chúa là gia 
nghiệp đích thực. Dục tình, lạc thú chóng vánh làm phai mờ 
đức tin vào Thiên Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu.  

Con sóng bên ngoài vỗ vào thuyền đời, đôi khi không 
đáng sợ và cũng dễ chiến đấu, chiến thắng hơn con sóng ngầm 
là những ước muốn trong lòng thuyền. Có người muốn nổi 
tiếng chuyện xây cất hơn là yêu mến các linh hồn; muốn người 
ta gọi là nhạc sĩ, văn thi sĩ hơn là quý chuộng và chu toàn cuộc 
sống hiến tế; muốn thể hiện tương quan tốt với nhà nước hơn 
là thể hiện tính mục tử. Có người đang đóng phim đạo đức qua 
việc tìm tên mình trên bảng vàng, tranh nhau chức vụ cho ra 
ông kia bà nọ, tìm chút bọt bèo hư danh … Không phải là 
những con sóng ngầm dữ dội trong lòng thuyền đang đánh đổ 
nhào đức tin của chúng ta đó sao. Đấng Đáng Kính Hồng Y 
Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thuận nói: “Hãy chọn Chúa, 
đừng chọn việc của Chúa”. Hãy khôn ngoan, tỉnh thức biết 
mình sắp chìm mà la lên: “Lạy Thầy, xin cứu con”.  

Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, để chúng 
con chỉ hướng về Chúa, và quyết tâm chọn Chúa. Amen.  
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10/8 THÁNH LÔRENXÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO. Lễ kính.  
2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26 

PHỤNG SỰ CHÚA, HIẾN THÂN VÌ CHÚA 
“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”  

Hạt lúa mì phải thối đi, mới nẩy mầm thành cây lúa 
mới, mới cưu mang và trổ sinh muôn hạt lúa mới. Một lẽ thật 
rất hiển nhiên trong đời sống nông nghiệp, ai cũng biết. Chúa 
Giê-su dùng hình ảnh đời thường của cây lúa, để nói một chân 
lý của sự sống nghìn thu.  

Hạt lúa cuộc đời chúng ta phải hư thối đi, mới trổ sinh 
sự sống mới. Ai không từ bỏ mình, ai cố níu giữ sự sống mình, 
ai vun vén cho sự sống nhung lụa ích kỷ của mình, sẽ không 
trổ sinh sự sống mới. Chỉ có người hy sinh sự sống mình vì 
yêu người, như Đức Ki-tô, cùng Đức Ki-tô, người ấy mới có 
sự sống mới trong Nước Thiên Chúa. 

Trong tiểu sử thánh Laurenso, có đoạn thật cảm động: 
“Thánh Laurenso là một trong bảy phó tế của giáo hội chịu 
trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng, và ngài được giao cho 
trách nhiệm “quản lý tài sản của Giáo hội” trong thời Thánh 
Giáo Hoàng Sixtus…..Bị điệu tới trước viên tổng trấn 
Valrianô, ngài được lệnh phải nhượng lại các tài sản của Giáo 
hội. Được dành cho ba ngày để thâu thập của cải, ngài đã 
mang tất cả tài sản phân phát cho kẻ nghèo. Hết hạn, ngài dẫn 
họ tới trình với tổng trấn Valêrianô, và nói: “Đây là tài sản của 
Giáo hội”. Viên tổng trấn nổi giận, buộc thánh nhân phải dâng 
lễ tiến các thần minh. Từ khước, thánh nhân phải chịu cực 
hình kỳ dị: bị nướng trên sắt nung đỏ. Trên giường chết lạ lùng 
này, ngài còn chế nhạo Dêciô, người đích thân ngồi ghế chánh 
án rằng:  “Một bên đã chín rồi hãy nướng bên kia nữa mà ăn.” 

Thánh Laurenso yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, sẵn 
sàng hiến thân mình vì Chúa, vì người nghèo. Xin cầu thay 
nguyện giúp cho chúng con luôn anh dũng từ bỏ mình, vì yêu 
Chúa, để phụng sự Chúa nơi mọi người nghèo khổ. Amen. 
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10/8 THỨ HAI TUẦN 19 MÙA TN 
Ed 1, 2-5. 24 - 2, 1a; Mt 17, 21-26 

TỰ HỦY, TỰ HIẾN CHO NƯỚC THIÊN CHÚA 
“Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại” 

Chúa Giê-su bảo Phê-rô phải chu toàn nghĩa vụ nộp 
thuế cho đền thờ, và Người đã lo cả phần thuế phải nộp của 
Người và của Phê-rô nữa. Đền thờ là hình ảnh của Thiên 
Chúa, của Nước Thiên Chúa. Việc chu toàn nghĩa vụ với đền 
thờ là dấu chỉ cho biết lòng trung, lòng hiếu với Thiên Chúa. 
Và dẫu cho Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa làm người, thì 
Người vẫn khiêm nhượng trong tư cách một con người, để 
biểu lộ đức thờ phượng Thiên Chúa. Hơn thế nữa, không chỉ 
chu toàn nghĩa vụ nộp thuế, Người còn chu toàn thánh ý Chúa 
Cha, mà trao nộp chính thân mình cho người đời, để chịu 
người đời giết chết đi, nhưng Người sẽ sống lại. Nếu đồng tiền 
nộp thuế còn mang đẹp ý nghĩa của đức thờ phượng Thiên 
Chúa, thì sinh mạng của Con Thiên Chúa chịu nộp, chịu chết, 
phải được kể là tuyệt đỉnh ý nghĩa của Đức Thờ Phượng.  

Mỗi chúng ta cũng phải chu toàn nghĩa vụ hiếu trung 
với Thiên Chúa, nghĩa vụ thờ phượng Thiên Chúa, qua việc 
góp phần tài lực của mình cho công cuộc loan truyền Nước 
Thiên Chúa. Nhưng như thế hẳn là chưa đủ, mà còn phải hiến 
mạng sống mình cho danh Chúa cả sáng, cho Nước Chúa trị 
đến, cho ý Chúa thể hiện khắp trên trần gian này. Ước gì, mỗi 
chúng ta sẽ dùng tất cả khả năng của mình mà phụng sự Chúa 
cho xứng đáng, trong ơn gọi, trong bậc sống của mình. Ơn gọi 
nào, bậc sống nào cũng phải đạt đạo, chính là đạt đến chóp 
đỉnh của sự tự hủy, tự hiến cho Thiên Chúa, cho Nước Thiên 
Chúa. Nhưng xin đừng ai tự xem phần tự hủy, tự hiến của 
mình là lớn lao, mà quên đi, khoặc coi thường sự tự hủy, tự 
hiến của những người cùng đinh, bé mọn.   

Lạy Chúa, xin cho chúng con dâng hiến chính sự sống 
Chúa ban, để phụng sự Chúa, cho vinh danh Chúa. Amen. 
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11/8  THỨ BA TUẦN 19 MÙA TN. 
Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14. T. Clara, Đt 
ĐẶT CUỘC ĐỜI MÌNH TRONG BÀN TAY CỦA CHÚA 

“Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những 
kẻ bé mọn này” 

Trẻ thơ hồn nhiên vui sống trong sự che chở, bảo bọc, 
yêu thương của cha mẹ. Có người ví von cách sống của trẻ thơ 
rằng: “Đói bụng thì gọi má, sợ quá thì gọi ba”, hoặc “Đói bụng 
thì gọi mẹ, sợ ông kẹ thì gọi cha”. Quả đúng là như thế, lúc 
nào trẻ thơ cũng chẳng muốn rời xa vòng tay mẹ, ánh mắt cha, 
ngược lại, lúc nào chúng cũng muốn có mẹ có cha trong mái 
nhà an vui hạnh phúc.  

Chúa Giê-su biết rõ tâm ý và đời sống của trẻ thơ là 
hoàn toàn nương cậy, ký thác vào bàn tay yêu thương của cha 
mẹ. Người muốn chúng ta mặc lấy tâm tình ấy để nhìn nhận, 
để tín thác vào tình thương và bàn tay quan phòng của Thiên 
Chúa, là người cha quyền năng vĩ đại, là người mẹ rộng lượng 
khoan dung. Thiên Chúa là địa chỉ duy nhất của Đức Trông 
Cậy, của niềm hy vọng của chúng ta. Hãy kêu cầu Chúa như 
gọi mẹ khi đói, như gọi cha khi lo sợ. Chúa Giê-su xác nhận 
rằng, Thiên Chúa không để mất một con người nào, và nhất là 
người nghèo đói đau khổ bệnh tật, người mê muội, lạc lối, tội 
lỗi. Chúa là mục tử tốt lành luôn đi tìm con chiên lạc mà đưa 
về sum họp trong đoàn chiên của Người. Cũng thế, người dạy 
chúng ta không chỉ sống như trẻ thơ hoàn toàn tín thác vào 
Người, mà còn dạy chúng ta thấu cảm yêu thương đón nhận và 
giúp đỡ những người thấp bé cùng khốn trong đời.  

Hãy bỏ ngay đi tính kiêu căng tự phụ, tự liệu, tự lo rồi 
bất cần Thiên Chúa, nhưng hãy khiêm tốn đặt cuộc đời mình 
trong bàn tay yêu thương của Chúa. Và hơn nữa, cũng hãy là 
bàn tay nối dài của Chúa mà đón nhận mọi người.  

Lạy Chúa, Chúa đang lo liệu mọi sự cho chúng con, xin 
cho chúng con nên niềm vui, hy vọng cho mọi người. Amen. 
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12/8  THỨ TƯ TUẦN 19 MÙA TN. 
Ed 9,1-7.10,18-22; Mt 18,15-20 

LẤY LỜI LÀNH MÀ KHUYÊN NGƯỜI 
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em” 

Phàm ai trên đời này không lầm lỗi, không thiếu sót. 
Nhưng thông thường thì kẻ có lòng khiêm nhượng mới dễ nhìn 
thấy, nhìn nhận lầm lỗi thiếu sót của mình. Không kể là bề trên 
hay bề dưới, lớn hay nhỏ, cha mẹ hay con cái, ai tự phụ kiêu 
căng thì khó lòng mà đón nhận được những góp ý và sửa đổi. 
Đã như thế, đôi khi còn chụp mũ cho người góp ý là phá hoại, 
là chống đối, là đáng gờm tởm. Từ đó, không thiếu những 
người vị nể nhau, ngại mất lòng nhau, nhất là đối với người có 
tiền, có chức có quyền.. . Không dám lên tiếng, góp ý, lại chọn 
cách thinh lặng là đồng lõa với sự dữ, là cổ xúy điều bất chính.  

Vì thế, có thể nói, trong mười bốn mối thương người, 
có mối “Lấy lời lành mà khuyên người” là không dễ thực hiện. 

Chúa Giê-su dạy chúng ta góp ý sửa lỗi cách nhân bản, 
đó là, trước tiên, đừng làm anh em mất mặt, hãy góp ý sửa lỗi 
anh em bằng cách gặp gỡ riêng tư chân thành. Nếu không kết 
quả, mới đến bươc thứ hai, là thêm một vài người góp ý…Và 
nếu không kết quả, thì cuối cùng, mới được công khai điều 
góp ý. Trong thời đại mạng thông tin bùng nổ này, biết bao 
người trong chúng ta đã không thực hiện nổi Lời Chúa hôm 
nay, còn đi ngược lại Lời khôn ngoan ấy, và kết quả là chẳng 
được lợi điều gì cả. Có phải chúng ta đang giết nhau trên các 
trang mạng xã hội? Có phải chúng ta đang dùng mạng xã hội 
mà gây bất an cho người, gây bất nhất cho cộng đoàn, và nhất 
là, xóa đi hình ảnh khoan dung của Thiên Chúa chúng ta? Thử 
hỏi chúng ta đã có “ý ngay lành” chưa khi thực hiện việc sửa 
lỗi anh em mình. Hãy có ý ngay lành và thực hiện việc sửa lỗi 
theo cách của Chúa Giê-su, cho dẫu là phải tử vì đạo.  

Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhượng, chân thành, có ý 
ngay lành khi góp ý sửa lỗi anh em theo cách Chúa dạy. Amen   
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13/8 THỨ NĂM TUẦN 19 MÙA TN. 
Ed 12,1-12; Mt 18,21-35.19,1 T. Pontianô, T. Hippolytô  

THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA 
 “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy 
mươi lần bảy” 

Phim ảnh kiếm hiệp của Tàu đa số có nội dung trả thù: 
trả thù cho mình, trả thù cho cha, trả thù cho bạn…dường như 
không mang lại bài học tốt đẹp nào cho cuộc sống nhân loại 
hôm nay, mà ngược lại, còn gieo vào lòng con người một cách 
sống hận thù đáng sợ. Những bản tin hình sự ngày càng nhiều 
chuyện ghen ghét, oán thù nhau, đâm chém, thanh toán nhau 
độc ác, chỉ vì một vài mâu thuẫn cỏn con, cho thấy con người 
ta đang mất đi lòng khoan dung tha thứ.  

Bài học tha thứ của Chúa Giê-su hôm nay, là ngàn lần 
tha thứ, là tha thứ suốt cả cuộc đời, là tuyệt đối không để trong 
lòng chút gì là oán trách, thù hận. Bởi, hãy cẩn thận, chỉ một 
sợi tơ bất ý, ghét ghen oán trách trong lòng, có thể làm thành 
một ổ nhện hận thù kinh khủng. Chỉ có sự tha thứ, mới mang 
lại bình an cho tâm hồn chúng ta, mới chứng tỏ được sức mạnh 
của chúng ta, mới mang lại cho người được tha thứ niềm vui 
đích thực và cuộc sống mới hoàn hảo. Vì thế, nếu ai có ý muốn 
trả thù, thì hãy nhớ rằng: sự tha thứ là cách trả thù hoàn hảo 
nhất: được lợi cả cho ta, được lợi cả cho người.  

Với chúng ta, những Ki-tô hữu, cần nhớ lại, mỗi chúng 
ta là người đáng tội chết, nhưng đã được Thiên Chúa xót 
thương, thứ tha, và cứu chuộc. Và cũng vậy, Thiên Chúa muốn 
chúng ta đáp đền hồng ân này, bằng cách yêu thương, khoan 
dung, tha thứ cho người, để cùng Chúa, xây dựng một thế giới 
hòa bình an vui. Ước gì, mỗi người sẽ cảm nghiệm được 
nguồn bình an đích thực, nguồn vui vô biên, khi chúng ta miễn 
chấp, bỏ qua và tha thứ cho tất cả lầm lỗi của anh chị em mình.  

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa và mọi người đã tha thứ cho con. 
Xin cho con biết khoan dung tha thứ cho mọi người. Amen. 
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14/8 THỨ SÁU TUẦN 19 MÙA TN. 
Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12 T. Maximilien Kolbê, Lmtđ.  

CHÚA GIÊ-SU CÙNG SỐNG VỚI CÁC ƠN GỌI 
 “Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các 

ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy” 
Hai bậc sống được Chúa Giê-su nói đến trong Tin 

Mừng hôm nay: bậc sống ơn gọi hôn nhân, và bậc sống ơn gọi 
độc thân dâng hiến. 

Với người sống bậc hôn nhân, Chúa nói: “Sự gì Thiên 
Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Quả thực, 
Thiên Chúa nhìn thấy sự tốt đẹp của đời sống vợ chồng và 
Người đã chúc phúc cho họ để họ được bình an hạnh phúc, để 
họ cộng tác với Người mà tiếp nối công cuộc sáng tạo kỳ diệu. 
Chúa Giê-su đã nâng hôn nhân tự nhiên lên thành bí tích, để 
người nhận lãnh bí tích hôn phối sẽ được sống trong ân sủng 
do nguồn suối cứu độ chảy ra từ thập giá Chúa Ki-tô. Chúa 
Giê-su tham dự vào đời sống hôn nhân của họ với tư cách là 
người ban ân sủng để họ được hạnh phúc, nhờ sống trọn vẹn ý 
nghĩa đơn hôn và vĩnh hôn. Thế nhưng, đáng tiếc thay, có 
nhiều đôi vợ chồng đã cố tình quên đi sự hiện diện của Chúa 
Giê-su và ân sủng bí tích, nên đã không ít vợ chồng gặp bất 
hạnh, rồi đổ vỡ, dẫn đến việc gia đình tan tác, cha mẹ ly hôn, 
con cái không còn chỗ dựa vững chắc. Ly hôn là thất bại lớn 
nhất trong đời người, thất bại cả đời này, và đời sau nữa. Hãy 
liên kết mật thiết với Chúa Giê-su, nguồn ân sủng bình an. 

Với những người sống ơn gọi độc thân dâng hiến, Chúa 
nói họ đang hy sinh tất cả vì Nước Trời. Quả thực họ có một 
cuộc hôn phối kỳ diệu với Thiên Chúa, và họ cũng không thể 
phân ly hay tách rời khỏi Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su. 
Cũng vậy, chỉ trong tình yêu Chúa Giê-su họ mới có thể giữ 
lòng trung tín được với Thiên Chúa và ơn gọi dâng hiến.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn bậc sống, nhờ 
kết hiệp mật thiết với Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su. Amen.  
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15/8 LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.  
1 Sb 15,3-4.15-16.16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27- 28 

CON CHÚC TỤNG VÀ TÔN VINH MẸ 
“Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy”. 

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Đây là 
lời Chúa Giê-su chúc tụng và tôn vinh Đức Maria, Mẹ Người. 
Quả thực, lòng Mẹ đã cưu mang chính Ngôi Lời Thiên Chúa, 
dòng sữa của Mẹ đã nuôi lớn Con Thiên Chúa, nhưng cung 
lòng ấy là cung lòng đã thuộc trọn về Thiên Chúa, và dòng sữa 
ấy là dòng sữa thấm nhuần nguồn sống của Thiên Chúa. Mẹ 
Maria đã là Hòm Bia mới của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa 
quyền năng và xót thương ngự trị, Hòm Bia của Tân Ước, 
Hòm Bia của kỷ nguyên cứu độ.  

Mẹ Maria chu toàn bổn phận giáo dục với con mình, 
nhưng không phải “dạy con từ thuở còn thơ”, mà là dạy con 
bằng chính đời sống đức hạnh của mình trước khi mang thai, 
trước khi có con. Việc Mẹ “lắng nghe tuân giữ Lời Chúa”, 
việc Mẹ “xin vâng và làm theo thánh ý Thiên Chúa” làm nên 
phẩm chất đạo đức của người Mẹ. Và cung lòng tinh tuyền ấy, 
dòng sữa tinh khôi thánh thiện ấy đã cộng tác với Thiên Chúa 
làm nên một tác phẩm con người kỳ diệu cho đời: con người 
thật và là Thiên Chúa thật, Đấng Cứu Thế toàn thiện, toàn ái. 

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Đây 
còn là Lời Chúa Giê-su mời gọi chúng ta ca tụng, tôn vinh Mẹ 
Người, đồng thời, noi gương sống “lắng nghe và tuân giữ Lời 
Chúa” của Mẹ, để chúng ta được phúc đón nhận ơn cứu độ, để 
chúng ta cũng sinh ra cho đời những người con của ơn cứu rỗi, 
những người con mang lại niềm vui cứu rỗi cho thế giới.  

Lời Chúa trong lễ vọng mừng Mẹ Lên Trời cho chúng 
ta thấy sự cao cả Mẹ Maria và Mẹ xứng đáng được Thiên 
Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.  

Lạy Chúa, xin cho con luôn chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ, 
và noi gương Mẹ mà “lắng nghe tuân giữ Lời Chúa”. Amen.  
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15/8  ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.  
Kh 11,19a. 12:1-6a.10b; 1Cr 15,20-27a, Lc 1,39-56.  

LINH HỒN TÔI TUNG HÔ CHÚA 
“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người 
nâng cao những người phận nhỏ”. 

Tin Mừng Chúa Giê-su lần đầu tiên được Mẹ mang đến 
cho con người đầu tiên là bà Elizabeth, đang mang thai Gioan 
Tiền Hô, Người của Thiên Chúa sai đến để mở đường.  

Phần Mẹ, Mẹ đã xác tín thai nhi Mẹ mang là Con Thiên 
Chúa, bởi phép Chúa Thánh Thần. Nhưng khi đến thăm chị họ 
là bà Elizabeth, thì niềm xác tín ấy lại chuyển giao cho Bà 
Elizabeth khi bà cất tiếng: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến 
viếng thăm?”. Trí khôn, trí hiểu, tài năng nào có thể mở miệng 
bà Elizabeth để bà nói được những lời ấy? Đúng là việc kỳ 
diệu Thiên Chúa đã làm, qua tác động của Chúa Thánh Linh. 

Và bấy giờ, Mẹ Maria cất tiếng ca tụng Thiên Chúa: 
“Linh hồn tôi tung hô Chúa…”.  Lời ca tụng của Mẹ cất lên tự 
đáy lòng của người tớ nữ tự nhận mình là hèn mọn trước mặt 
Thiên Chúa, và việc cưu mang Đấng Cứu Thế là hồng ân, là 
phước cả không chỉ cho Mẹ, mà cho Dân Chúa, cho cả và 
nhân loại này. Lời ca tụng của Mẹ, không chỉ là một lời ca 
tụng mang tính cá vị, mà còn là đại diện cho cả dân riêng 
Thiên Chúa, đại diện cho cả loài người đang được Thiên Chúa 
xót thương. Lời ca tụng nói lên toàn vẹn tình thương của Chúa. 

Quả thực, hồng ân của Thiên Chúa ban xuống cho loài 
người ngang qua cuộc đời của Mẹ Maria, Người Nữ đã được 
tiên báo ngay trong Lời hứa cứu độ của thoạt đầu sáng thế, 
Người Nữ đã được ơn tiền định bởi lòng Chúa Xót Thương, 
Người Nữ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa 
với ơn Vô Nhiễm, và cũng là Người nữ xứng đáng được Chúa 
đưa cả hồn lẫn xác lên trời, trong Nước của Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, chúng con ca tụng lòng thương xót Chúa. 
Chúng con tin tưởng kêu cầu Mẹ cứu giúp chúng con. Amen.   
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15/8  THỨ BẢY TUẦN 19 MÙA TN. 
Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32; Mt 19, 13-15 

TRÂN QUÝ SỰ SỐNG TRẺ THƠ 
“Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là 

của những người giống như chúng” 
Chúa Giê-su đặt tay chúc lành cho trẻ nhỏ, và nói với 

chúng ta: “Nước Trời là của những người giống như chúng”.  
Chúa Giê-su yêu quý trẻ thơ và dạy chúng ta bài học 

trân trọng nhân vị con người khi hãy còn ở tuổi chỉ biết nương 
cậy vào người lớn. Lời Chúa hôm nay như thức tỉnh những 
tâm hồn vô cảm, vô tình trong thời đại hôm nay. Bao nhiêu 
cách đối xử tàn nhẫn với trẻ em đang nhan nhãn trước mắt 
chúng ta đó: Chuyện không đón nhận thai nhi, chuyện phá thai 
ở bất kỳ tháng tuổi, chuyện bỏ con mới sinh trong thùng rác, 
chuyện tàn nhẫn với con, chuyện hành xử bất nhân ở các nhà 
giữ trẻ, chuyện cha mẹ ly hôn làm con trẻ lang thang cơ nhở, 
chuyện lợi dụng trẻ kiếm sống, chuyện trẻ lao động nặng, 
chuyện ấu dâm…và bao nhiêu cách đối xử tồi tệ khác.  

Hãy nhớ rằng, trẻ thơ vô tội, trẻ thơ bất lực, trẻ thơ 
không có sức kháng cự, nhưng trẻ thơ vẫn là một con người, 
một tác phẩm kỳ diệu, một quà tặng vĩ đại của Thiên Chúa. 
Không bao giờ có khoa học nào, con người nào có thể sáng 
chế ra một con người. Đừng xem chuyện có thai là chuyện tự 
nhiên. Hãy nhìn nhận việc ấy là do quyền năng của Thiên 
Chúa. Và vì thế, hãy trân quý và cảm tạ hồng ân sự sống của 
chính mình và của các thai nhi, các trẻ thơ.  

Hơn thế nữa, Chúa còn muốn chúng ta sống đơn sơ, bé 
nhỏ, hèn mọn, khiêm nhường để được Chúa đặt tay chúc lành, 
và ban thưởng Nước Thiên Chúa. Bởi, Nước Thiên Chúa 
không dành cho kẻ kiêu căng. Nước Thiên Chúa dành cho 
những ai chấp nhận cúi đầu để Chúa Giê-su đặt tay chúc lành.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu mến trân quý các trẻ 
thơ và sống khiêm nhượng đơn sơ tựa nương vào Chúa. Amen. 
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16/8  CHÚA NHẬT 20 MÙA TN. 
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 

LÒNG TIN CỦA NHỮNG NGƯỜI TÌM ĐẾN CHÚA 
“Này bà, bà có lòng mạnh tin”. 

Một bà mẹ ngoại giáo quê ở Ca-na-an đến kêu cầu 
Chúa Giê-su chữa lành cho con gái bà bị quỷ ám. Lòng tin của 
bà gặp phải thử thách khi Chúa Giê-su ra vẻ không bận tâm, 
các môn đệ đòi xua đuổi, và nhất là cách Chúa từ chối dân 
ngoại. Nhưng, bà đã biểu lộ lòng tin thật mạnh mẽ, và Chúa đã 
khen thưởng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì 
được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.  

Lời Chúa hôm nay cho biết: Tất cả con người đều được 
mời gọi tin vào Thiên Chúa xót thương để người ban ơn cứu 
rỗi. Thông điệp này đã được tiên tri Isaia báo trước; “Người 
ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh 
Người, để trở nên tôi tớ Chúa”. “Tất cả những ai giữ ngày 
Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, 
Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui 
trong nhà cầu nguyện”.  

Trong cuộc sống hôm nay, trước mắt chúng ta, không 
thiếu những người ngoại giáo đến với những trung tâm hành 
hương, hoặc tìm đến các nhà thờ để gặp gỡ Chúa và khấn xin 
Chúa những điều cần. Và cũng đã có nhiều người được ơn 
này, ơn kia. Ước gì chúng ta đừng phân biệt, đừng xua đuổi 
họ, nhưng hãy đón tiếp, chỉ dẫn, nâng đỡ và đôi khi còn phải 
học nơi họ về một đức tin chân thành, mạnh mẽ. Chỉ có Chúa 
mới thấu tỏ lòng tin của họ. Quả thực, lòng tin của những 
người tìm đến Chúa, là lòng tin được tác động và soi dẫn bởi 
Chúa Thánh Thần tình yêu và chân lý. Hãy trân trọng lòng tin 
của mọi người. Hãy vui mừng tiếp đón và nhất là hãy tỏ bày 
đức bác ái chân thành để họ nhận ra tình yêu Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng tin mạnh mẽ, có 
đức cậy trông vững vàng, và lòng mến yêu chân thật. Amen.  
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17/8 THỨ HAI TUẦN 20 MÙA TN. 
Ed 24,15-23; Mt 19,16-22 

CHUẨN MỰC TRỌN LÀNH  
“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải 
ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời”. 

Chuẩn mực của sự trọn lành không phải là chỉ tuân giữ 
các điều răn, mà còn phải thực hành đức yêu người vì yêu mến 
Chúa. Đức yêu người đòi hỏi mỗi chúng ta tin vào Chúa Giê-
su cách tuyệt đối, và sống Lời Chúa Giê-su dạy, để việc yêu 
người đích thực là việc của đức tin, chứ không chỉ là việc của 
đức ái tự nhiên nơi trái tim con người. Vì thế, Chúa Giê-su đưa 
ra chuẩn mực trọn lành gồm ba việc liên kết nhau: “bán hết 
của cải, bố thí cho người nghèo, và theo Chúa”, hay nói khác 
hơn: “một là không để nặng lòng với của cải vật chất, hai là 
sống chia sẻ cho người, và ba là để lòng hoàn toàn thuộc về 
Chúa”. Ai còn nặng lòng với của cải thế gian, thì khó mà chia 
sẻ cho người, và cũng không thể hoàn toàn thuộc về Chúa.  

Nhìn lại đời sống chúng ta để thấy mình chưa đi vào 
quỹ đạo chuẩn mực trọn lành của Chúa. Biết bao người vẫn 
mang danh là có đạo, là bước theo Chúa Giê-su, là tin vào 
Chúa Giê-su, nhưng không đủ xác tín Thiên Chúa là nguồn vui 
đích thực, nên không đủ can đảm mà buông bỏ danh lợi dục 
thế trần, và cũng không đủ hào phóng mà cho đi hay bố thí của 
cải mình có cho người nghèo khổ.  

Chúa Giê-su khao khát chúng ta nên trọn lành. Người 
muốn chúng ta được sống đời đời trong Nước Chúa, và được 
hưởng trọn kho tàng vĩnh cửu bất diệt ở trên trời.  

Lời Chúa nhắc nhớ chúng ta điều cần thiết nhất trên đời 
là Tin vào Thiên Chúa vĩnh cửu, và khi đã tin vào Thiên Chúa, 
thì đừng đặt niềm tin vào của đời chóng vánh này nữa, nhưng 
hãy sử dụng nó để thực thi đức yêu người vì yêu mến Chúa.  

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con, để tuyệt 
đối tín thác vào Chúa, và hào phóng tất cả cho người. Amen.  
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18/8 THỨ BA TUẦN 20 MÙA TN. 
Ed 28,1-10; Mt 19,23-30 

CHUYỆN CON LẠC ĐÀ NẶNG CÕNG, NẶNG CHỞ 
“Con lạc đà chui qua lỗ kim……”.  

Con lạc đà vai gồng, vai gánh, nặng cõng, nặng chở, 
lỉnh kỉnh, cồng kềnh, đa mang, ngập đeo… không thể nào đi 
qua cửa hẹp để vào đền thánh. Thế mà, chuyện ấy còn dễ hơn 
người giàu vào Nước Trời. Người giàu mà Chúa Giê-su muốn 
nói đến ở đây là người giàu lòng tham lam của cải thế gian, 
nặng lòng với danh lợi dục thế gian, gồng gánh cõng chở kỉnh 
kềnh mang đeo đủ chuyện thế tục. Người giàu lòng tham lam 
ấy đã một đời cần đến tiền bạc của cải thế gian này hơn là cần 
đến Chúa, đã đặt niềm tin vào vật chất chóng vánh hơn là tin 
vào Thiên Chúa vĩnh cửu, và có khi đã dùng tiền bạc như 
quyền bính thế gian mà đối xử tàn tệ với tha nhân.  

Có người dùng của cái vật chất để hưởng thụ, để thống 
trị người khác, để mua người làm đầy tớ cho mình. Có người 
ném đồng tiền bố thí vào mặt người hành khất. Có người dúi 
vào tay người nghèo vài đồng và dẫn ra tận cổng để khóa cổng 
lại. Cũng có người tưởng lịch sự cứu giúp người nhưng thực ra 
là để lạm dụng người, làm sỉ nhục người. Đồng tiền không dạy 
chuyện nghĩa nhân, nhưng bày biểu chuyện ác nhơn thất đức. 
Tất cả các sự dữ đều đi ngang qua đồng tiền.  

Chúa Giê-su không bảo chúng ta đừng làm kinh tế, 
đừng làm giàu, nhưng hãy biết trân quý và sử dụng thành quả 
của cải vật chất làm ra vào việc mua lấy nước trời. Đừng tôn 
vinh và lệ thuộc đồng tiền nhưng hãy cảm tạ Chúa và sẻ chia 
tất cả cho kẻ khốn khó, thất bại, yếu đau, để đồng tiền mang 
một ý nghĩa cứu thế. Lời Chúa không lên án người giàu có, 
không bênh vực người nghèo khó, nhưng nhắc nhớ tất cả 
chúng ta hãy bỏ đi lòng tham lam, kiêu căng, ích kỷ.  

Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con thanh thoát, nhờ tín 
thác vào Chúa, và cho đi tất cả của cải cho người. Amen. 
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19/8 THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA TN. 
Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a. T. Gioan Ơđơ, Lm. 

VUI MỪNG TẠ ƠN CHÚA NHÂN LÀNH 
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng” 

Người được gọi đến làm vườn nho lúc trời đã xế chiều, 
anh ta làm chẳng được bao nhiêu cả, thế nhưng chủ vẫn trả 
một đồng. Có bài hát nhỏ suy niệm về đoạn Tin Mừng hôm 
nay như sau: “Một đồng là tiền công đã hợp đồng. Đến sớm 
hay muộn, thì công vẫn một đồng. Dù tin trước, sau, phúc 
thiên đường chỉ có một. Hãy vui mừng, đừng hơn thua sao 
Chúa nhân lành cách bất công”. 

Chúa có cách yêu của Chúa. Không giống như cách yêu 
của chúng ta. Chúa có lẽ công bằng của Chúa. Không giống 
như cách công bằng của chúng ta. Bởi Chúa là người thấu suốt 
cách làm việc của chúng ta và Người có quyền ban thưởng 
theo cách nhìn thượng trí khôn ngoan của Người. Đừng thắc 
mắc tại sao Chúa không làm theo ý mình, nhưng hãy xét xem 
mình đã có làm theo ý Chúa chưa. Nếu thấy có ai nhận được 
niềm vui, bình an, hạnh phúc, ân sủng…thì hãy vui mừng và 
cùng họ tạ ơn Chúa nhân lành. Phần mình, đừng so đo tính 
toán hơn thua ganh tỵ với người khác, rồi ta thán với Chúa, 
nhưng hãy tin rằng Chúa đang yêu thương chúng ta vô cùng vô 
kể và rất công bằng với chúng ta. Nhớ luôn là, đừng tự phụ 
mình là đạo dòng, đạo gốc mà xem thường người công nhân 
giờ thứ 11, người tân tòng, bởi, trước mặt Chúa chưa biết ai 
đẹp lòng Chúa hơn ai, và bởi kẻ trước hết có thể nên sau hết, 
và kẻ tin sau hết có thể sẽ trở nên trước hết.  

Lời Chúa đang thức tỉnh mỗi người hãy nhận ra cái tật 
xấu kiêu căng ganh tỵ đang tiềm ẩn trong lòng, và mời gọi 
chúng ta khiêm nhường tin tưởng đón nhận hồng ân, khiêm 
nhường vui mừng tạ ơn Chúa với tất cả mọi người.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tin tưởng, yêu mến và tạ 
ơn Chúa đã yêu thương chúng con và hết mọi người. Amen. 
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20/8  THỨ NĂM TUẦN 20 MÙA TN. 
Ed 36,23-28; Mt 22,1-14 T.Bênađô, viện phụ, Tsht 

THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA, TIỆC THÁNH THỂ 
“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới” 

Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng 
tử. Người được vua mời, không đến dự, vì lý do này, lý do 
khác. Lý do nào cũng cho thấy họ không tôn phục yêu quý nhà 
vua, lại tỏ ra cách khi quân đáng tội chết. Vì thế, vua đã cho 
mời hết mọi người vào dự tiệc cưới, vì tiệc ngon đã sẵn sàng. 
Câu chuyện dụ ngôn cảnh tỉnh người Do Thái, và cả chúng ta 
nữa, về thái độ cứng lòng, không tin, không muốn đón nhận 
Đấng Cứu Thế, và không đáp lại lời mời yêu thương cứu độ. 

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đến tham dự tiệc Lời 
Chúa, tiệc Thánh Thể, mà thực đơn chính là Lời Yêu của 
Thiên Chúa và Thịt Máu Con Chiên Thiên Chúa, thần lương 
bổ dưỡng cho cuộc lữ lành trần gian, và còn mang lại cho 
chúng ta sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa.   

Và khi đến dự tiệc, Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy 
chiếc áo dự tiệc cưới xứng đáng. Đó là chiếc áo của tâm tình 
khiêm nhượng, tinh tuyền, xinh đẹp đức mến Chúa yêu người.  

Đừng mặc chiếc áo sặc sở màu kiêu căng, bó sát lòng 
ích kỷ, luộm thuộm lùa thùa kiểu đặt điều nhiều chuyện, hở 
hang khêu gợi của lòng mê muội lạc thú, lổ chổ rách rưới do 
nghèo tình vô cảm, hoặc nhớp nhúa bẩn thỉu sặc mùi ung thối 
của tội đời trần gian. Hãy mặc chiếc áo Tin, Cậy, Mến 

Người khôn ngoan là người sống giữa trần gian mà biết 
thưởng nếm hương vị của Thiên Đàng. Đừng dại dột mà chối 
từ lời mời dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể. Hãy dọn lòng trí 
tâm hồn cho nên khiêm nhượng tinh tuyền, và xinh đẹp đức 
yêu thương để đón nhận lương thực trường sinh, mang lại sự 
sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu chuộng và đón nhận 
Lời Chúa, Thánh Thể Chúa, nguồn sống vĩnh cửu. Amen.  
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21/8 THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA TN. 
Ed 37,1-14; Mt 22,34-40. T. Piô X, Gh.  

SỐNG ĐẠO YÊU THƯƠNG 
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu 
thương kẻ khác như chính mình ngươi” 

Đến thời điểm này, thế giới chúng ta đang sống đã biết 
rõ đạo công giáo là đạo yêu thương, với lề luật cốt lõi là ‘Kính 
mến Chúa, và yêu thương người”. Nhưng điều đáng tiếc là, có 
nhiều người ngoài công giáo đang nói với các ki-tô hữu chúng 
ta rằng: “Đừng nói các anh là người có đạo. Nên nói các anh là 
người theo đạo. Bởi nơi cuộc sống của các anh, chúng tôi 
không thấy cái đạo mà cách anh nói”.  

Người trần gian hôm nay đã nhìn thấy chúng ta đến nhà 
thờ, tổ chức việc phụng vụ, việc thờ phượng Thiên Chúa thật 
hoành tráng như, hoặc hơn những lễ hội đời. Họ rất thán phục. 
Nhưng điều mà họ vẫn đang mong chờ đó là nhìn thấy chúng 
ta yêu thương nhau, yêu thương họ, và cảm nhận được cuộc 
sống chúng ta thực sự bình an hạnh phúc hơn họ.  

Thánh Gioan nói: “Kẻ nói kính Chúa mà không yêu 
người là kẻ nói láo”. Thiết tưởng, nếu chúng ta không thể chấp 
nhận mang tiếng đời rằng chúng ta là những người nói láo, thì 
hãy thực hành đức yêu người thật toàn vẹn nơi gia đình, cộng 
đoàn chúng ta, và với tất cả mọi người. Và nhất là, hãy làm 
chứng cho họ rằng gia đình chúng ta đang bình an, hạnh phúc. 

Ước gì, không có ai là người công giáo trong số những 
người hôi bia, hôi vịt, hôi của của những người gặp nạn, trong 
số những người vũ phu, ngoại tình, phá thai, ly hôn ly dị, trong 
số những người mang tội hình sự vì những tệ nạn xã hội… 
Ước gì có nhiều người công giáo hơn biết xả thân giúp đời, 
biết hào phóng cho đi, biết sống bác ái với mọi người trong 
mọi hoàn cảnh… biết sống sinh động luật yêu người. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con lưu tâm và chu toàn song 
song hai lề luật cốt lõi của Đạo Yêu Thương. Amen.  
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22/8  THỨ BẢY TUẦN 20 MÙA TN. 
Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12 

CHỈ CÓ MỘT THẦY CHÍ THÁNH 
“Họ nói mà không làm” 

Chúa Giê-su lên án các người biệt phái và luật sĩ vì ho 
sống giả hình. Họ bảo người khác làm điều lành mà họ không 
làm. Họ dạy người khác giữ lề luật, mà họ không giữ. “Họ 
buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại 
không muốn giơ ngón tay lay thử”. Họ chỉ muốn được mọi 
người nhìn thấy bề ngoài ra vẻ đạo đức của họ, và xưng tụng, 
kính nể họ, còn trong lòng thì đủ mọi chuyện xấu xa nhờm 
tởm. Họ sống trong sự gian dối. Chúa bảo “những gì họ nói 
với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi 
theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm” 

 “Nói mà không làm”, hay “nói một đường làm một 
nẻo” là cách sống của những người đang làm đồ đệ cho Sa-tan. 
Bởi, sự dối trá là bản chất của Sa-tan, và lừa đảo là đường 
hướng hoạt động của Sa-tan. Chúa Giê-su nói với Phê-rô “Ma 
quỷ nó xin sàng con như sàng gạo” (Lc 22,31). Và quả thực, 
ma quỷ nó cũng đang sàng chúng ta từng giờ, từng phút. Chỉ 
có những hạt gạo no tròn đức công chính mới còn lại trên 
sàng, còn bao nhiêu hạt gạo gãy đầu đứt đuôi vỡ nát vì bất 
chính thì không thể giữ mình trên sàng được, nhưng lọt sàng là 
điều chắc. Cũng nên nhớ rằng: phạm vi hoạt động của Sa-tan 
là không miễn trừ một nơi nào, một tâm hồn nào, một thành 
phần nào…Tất cả chúng ta luôn đều phải cảnh giác. Đừng tự 
phụ tôi là ai. Chính Chúa Giê-su cũng bị Sa-tan chiêu dụ, cám 
dỗ làm đồ đệ cho nó, nhưng Người đã chiến thắng nó, nhờ yêu 
mến Chúa Cha và tuân giữ Lời Chúa Cha, thực hành ý muốn 
của Chúa Cha.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con noi gương Chúa Giê-su, 
Thầy Dạy duy nhất, Thầy Chí Thánh của chúng con, vì tất cả 
những Lời Người nói, thì Người đã thực hiện. Amen.  
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22/8  ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG  
Is 9, 2-4. 6-7, Lc 1, 26-38 

MẸ MARIA NỮ VƯƠNG 
“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai” 

Lễ Đức Maria Nữ Vương được Đức Piô XII thiết lập 
năm 1955 vào ngày 31 tháng 5, nay chuyển sang tám ngày sau 
lễ Đức Mẹ Lên Trời để nhấn mạnh hơn dây liên lạc giữa tư 
cách nữ vương của Đức Trinh nữ với việc thân xác Người 
được gọi về trời. Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Đức 

trinh nữ vô nhiễm, được Chúa gìn giữ khỏi mọi tỳ vết tội 
nguyên tổ, sau khi vượt qua cuộc đời trần gian, đã được đưa 

cả hồn và xác về vinh quang trên trời, được Chúa đặt làm nữ 

hoàng vũ trụ để nhờ thế hoàn toàn phù hợp với Con mình hơn” 
(Vatican II, GH.59).  

Lời nguyện trong ngày nhấn mạnh nền tảng của vương 
quyền Đức Maria, mẹ Chúa Kitô, đồng thời cũng là mẹ và nữ 
hoàng của chúng ta. “Chức nữ vương” nơi Đức Trinh Nữ trước 
hết do tính cách mẹ Thiên Chúa của Người. Vì quả thực, cũng 
như Đức Kitô là Chúa và là vua mọi loài thụ tạo, Đức Maria, 
mẹ Chúa cũng tham gia một cách tương tự vào quyền vương 
đế của Con mình. Chức nữ vương của Đức Maria cũng dựa 
trên sự tham dự sâu xa vào công trình cứu chuộc của Đức 
Giêsu con mình, cùng chịu đau khổ với Con và dâng Con lên 
Chúa Cha (xem thông điệp Ad coeli Reginam, của Đức Piô 
XII).  (trích Hạnh Các Thánh. TGP Hà Nội) 

Chúng ta vẫn thường tôn vinh Mẹ Nữ Vương khi đọc 
kinh: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng Alleluia. Lạy 
Nữ Vương Mẹ Nhân Lành… Nữ vương ban sự bình 
an…Thiên Chức Nữ Vương là phần thưởng xứng đáng và 
công bằng cho Mẹ: Thứ năm thì gẫm Đức Chúa trời thưởng 
Đức Mẹ trên trời…. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con tin tưởng kêu xin Mẹ 
Maria Nữ Vương Thiên Đàng cứu giúp chúng con. Amen.  
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23/8 CHÚA NHẬT 21 MÙA TN. 
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 
THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ – CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI 

“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời” 
Si-mon, một ngư phủ đơn sơ chân chất, vốn học ít, vốn 

hiểu biết chừng mực, đã đành, và nếu có là con người thông 
thái, hiểu biết, vốn học uyên thâm đi nữa, thì cũng không thể 
thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa trong Con Người Chúa Giê-
su. Vì thế, khi Si-mon đáp: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên 
Chúa hằng sống”, thì Chúa Giêsu trả lời ngay rằng: "Hỡi 
Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay 
máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự 
trên trời”. Đó là dấu chỉ của Thánh Ý Cha. Chúa Giê-su đã 
nhận lãnh và thi hành. Người nói với Si-mon: “Con là Ðá, trên 
đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Thế là Người đã đặt 
cho Si-mon một tên mới là Phê-rô (nghĩa là Đá), cùng với sứ 
vụ mới, là nền tảng cho Hội Thánh Người thiết lập, và trao cho 
Phê-rô chìa khóa nước Thiên Đàng. 

Tin Mừng nhắc đến việc Phê-rô cản Chúa chấp nhận 
cuộc thương khó và chịu chết. Nhưng Chúa Giê-su quở trách 
Phê-rô ngay: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm 
cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về 
Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”. 

Mỗi chúng ta cũng thế, đã được Chúa yêu thương mạc 
khải cho mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, nhưng vốn là con 
người, vẫn phải luôn cảnh giác trước âm mưu của ma quỷ 
muốn tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa, muốn xúi giục 
chúng ta nghĩ đến cái vinh quang đời này, muốn chúng ta từ 
chối thập giá Chúa Ki-tô. Ước gì, chúng ta hiểu được ý nghĩa 
của cây Thập Giá Chúa Ki-tô, đó chính là chìa khóa của Thánh 
Phê-rô và là chìa khóa mở cửa Nước Thiên Đàng cho chúng ta.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Giáo Hội, và 
cùng Giáo Hội, xin đón nhận Thập Giá Chúa Ki-tô. Amen.  
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24/8  THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ. Lễ kính 
Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51 

KHÁT KHAO ĐIỀU THIỆN HẢO 
“Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối” 

Thánh Ba-tô-lô-mê-ô tên thật là Na-tha-na-el, một 
người có vốn học uyên thâm. Những người có vốn học uyên 
thâm bấy giờ, thường ngồi dưới gốc cây vả mà chiêm niệm lẽ 
tinh thông của đất trời, chiêm niệm để tìm ra cho mình một 
chân lý sống. Và Na-tha-na-el cũng thế, ông đã ngồi dưới gốc 
cây vả nghiền ngẫm, suy tư trước khi được Phi-lip-phê giới 
thiệu với ông về Chúa Giê-su.  

Vừa được gặp Chúa Giê-su, ông đã nhận được lời chào 
quý giá: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian 
dối”. Và Chúa Giê-su cho ông biết: “Trước khi Philipphê gọi 
ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.  

Quả thực, Tin Mừng trong ngày Lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-
ô, làm chứng cho mối phúc thứ tư trong tám mối phúc mà 
Chúa Giê-su đã hứa. 

Thứ bốn “Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc 
thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy”.  

Na-tha-na-el đã khao khát và nghiền ngẫm tìm kiếm 
chân lý, và ông đã gặp được chân lý. Chân lý chính là Đức 
Giê-su Ki-tô và ông đã được ơn mạc khải để tuyên tín: “Lạy 
Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.  

Biết bao người trong chúng ta tự phụ với vốn học biết 
của mình, mà từ chối hay phủ nhận sự hiện diện của Thiên 
Chúa trong trần gian, và trong chính cuộc đời mình. 

Mừng lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, ước gì mỗi chúng ta vui 
mừng học nơi thánh nhân bài học về “khiêm nhương”, về “ý 
ngay lành” và “lòng khát khao điều thiện hảo”, để được Chúa 
Giê-su mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự hèn kém của 
chúng con, để có thể đón nhận Chân Lý của Chúa. Amen.  
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24/8  THỨ HAI TUẦN 21 MÙA TN 
Tx 1, 1-5. 11b-12; Mt 23, 13-22 

CHÂN THÀNH TIN, CẬY, MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI 
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù” 

Chúa Giê-su lên án những người luật sĩ và biệt phái 
sống giả hình đạo đức, rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi 
những kẻ dẫn đường đui mù”. 

Họ là những người nhân danh lề luật mà dạy người 
khác phải sống theo luật, nhưng chính họ thì không sống đúng 
như lời đã dạy. Họ nói một đường, làm một nẻo. Đó là cách 
sống hình thức, là cách đóng phim, là cách đánh bóng cuộc 
sống mình bằng lớp vỏ đạo đức bên ngoài.  

Chúa Giê-su thấu suốt mọi bí ẩn bên trong tâm hồn 
chúng ta. Cách sống giả dối có thể qua mắt được người đời, 
chứ không thể qua được mắt Thiên Chúa. Cha mẹ đừng dạy 
cho con cái cách sống đạo hình thức, cách đạo đức bên ngoài 
để được lời khen, để được tên tuổi. Những người có trách 
nhiện giáo dục đức tin công giáo đừng bày biểu cho người 
khác cách sống đức tin hời hợt bên ngoài bằng những tổ chức 
hoành tráng mà rỗng ruột, những lễ hội tưng bừng mang tính 
khoe khoang phô diễn rồi ganh tỵ hơn thua mà chẳng thấy 
mang lại hiệu quả thiêng liêng nào cho ai cả.  

Con người vốn là loài phàm phu tục tử thèm khát đủ 
thứ danh lợi dục. Việc đạo đức nào không làm vinh danh Chúa 
và ích lợi cho linh hồn của mình và của mọi người, mà chỉ để 
tìm cho vinh danh mình, thì ấy là việc đạo đức của người gian 
dối, và không bao giờ là gương sáng cho đời. Không lẽ chúng 
ta để mình phải chịu cùng án phạt với những người biệt phái, 
luật sĩ giả hình sao?! Hãy sống chân thành trong đức tin, đức 
cậy, đức mến Chúa yêu người, mới là gương mẫu, mới là 
người dẫn đường sáng suốt cho người khác đến ơn cứu rỗi.  

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống chân thành trước mặt 
Chúa, tin cậy mến Chúa và yêu người thật lòng. Amen.  
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25/8 THỨ BA TUẦN 21 MÙA TN. 
2 Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26. T. Lu-y. T. Giuse Calaxan 

LỘI NGƯỢC DÒNG ĐỜI GIAN DỐI 
 “Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia” 

Chúa Giê-su lại tiếp tục nặng lời lên án những người 
biệt phái và luật sĩ vì họ nệ vào việc thi hành lề luật mà bỏ qua 
đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin.  

Chỉ có Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa 
thật mới thấu suốt mọi bí ẩn gian dối bên trong con người, và 
chỉ có Người mới lên tiếng để chấn chỉnh cách sống giả hình 
ấy. Người nói với họ: “các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, 
nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà”, “rửa bên ngoài chén đĩa, 
nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn”.  

Lời Chúa dạy chúng ta chấn chỉnh lại cuộc sống đạo 
của mình, nhất là trong thời đại này, trong xã hội nhiều giả dối 
này. Chúa muốn chúng ta phải giữ sao cho cuộc sống mình 
không thấm nhiễm tinh thần thế tục toàn những thứ giả dối. 
Chúa tha thiết mời gọi chúng ta chú trọng đời sống đức tin tinh 
tuyền, đức cậy trông vững chắc, và đức mến Chúa phải được 
thể hiện bằng lòng xót thương và công bình với mọi người.  

Quả thực, xã hội chúng ta đang sống quá đầy đủ những 
tiện nghi vật chất văn minh hiện đại, nhưng lại thiếu cái quan 
trọng là niềm tin, tình thương và đức công bằng. Không tin 
vào Thiên Chúa vì ảo tưởng trần gian hạnh phúc. Không dám 
tin vào nhau vì quá nhiều sự giả dối. Bệnh vô cảm tràn lan vì 
lòng người đang hẹp lại. Bất công nhan nhãn khắp nơi, tư bề. 
Không thiếu những người mang danh nghĩa công giáo sống 
đạo yêu thương mà lại đang sống cách vô thần, vô cảm, bất 
công trong nhà ngoài cửa. Không phải là vẫn đang còn những 
biệt phải là luật sĩ trong thời đại này, xã hội này đó sao? Lời 
Chúa đang thôi thúc chúng ta lội ngược dòng đời gian dối. 

Lạy Chúa, xin Lời Chúa giúp chúng con sống chân 
thành thật thà với Chúa, với nhau, và với mọi người. Amen.  
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26/8  THỨ TƯ TUẦN 21 MÙA TN. 
2 Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32 
ĐỪNG GIẾT CHẾT SỰ THẬT TRONG LÒNG TA 

“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri” 
Chúa Giê-su nói với những người biệt phái và luật sĩ: 

“các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, 
nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp”.  
Chúa còn cho họ biết Người không chỉ thấu suốt tâm dạ của họ 
hôm nay, mà còn thấu suốt cả nguồn gốc nhân thân họ từ ngàn 
đời xa trước: họ là con cháu của những người đã từng từ chối, 
xua đuổi, và giết chết các ngôn sứ của Thiên Chúa sai đến.  

Như mồ mả tô vôi. Lời Chúa cũng đang mời gọi chúng 
ta hãy xét cho kỹ cách sống của mình hôm nay. Có phải chúng 
ta cũng đang là những nấm mồ đi động? Bên trong cái hình hài 
xinh đẹp lụa là, óng mướt sang trọng ấy, lại chất đầy những ý 
nghĩ kiêu căng, ganh tỵ, hận thù? Bên trong cái phong cách 
đạo mạo lịch lãm ấy, có thể là một ổ dịch danh lợi thú đang 
chờ bùng nổ? Đằng sau những thước phim hạnh phúc vợ 
chồng ấy, có thể là những cuộc tình vụng trộm vu vơ? Song 
song với cái bắt tay có vẻ thân tình ấy, có khi là mưu toan 
thanh trừng nhau tận mạt? Cùng nhịp với việc từ thiện, bác ái, 
công ích xã hội là nhịp gõ của những tính toán vun vén vào 
kho lẫm của mình? Cứu người gặp nạn hay người gặp nạn 
đang cứu mình? Bên trong những tòa nhà xinh đẹp kia, những 
khách sạn năm ba sao kia, là những ổ chuột đủ thứ mọi tội lỗi? 
Đằng sau những lời chúc tụng kia là vô số mưu đồ đả đảo? Và 
gần gũi nhất với chúng ta, đó là, có phải chúng ta chỉ giữ đạo 
khi đến nhà thờ, và ra khỏi nhà thờ thì không sống đạo nữa?  

Có phải chúng ta đang giết chết sự thật trong lòng 
mình, để nuôi lớn sự giả dối. Lời Chúa đang cảnh tỉnh chúng 
ta: Hỡi những nấm mồ đang đi động, hãy sống cho thật thà.  

Lạy Chúa, xin Lời Chúa Giê-su giúp chúng con xét 
mình mỗi ngày, để luôn sống trong sự thật của Chúa. Amen.  
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27/8 THỨ NĂM TUẦN 21 MÙA TN. 
1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51 T. Monica. Lễ nhớ 

ĐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN 
“Các con hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng” 

Mỗi chúng ta là phải là “đầy tớ trung tín và khôn ngoan 
của Thiên Chúa”. Nghe từ “đầy tớ”, có thể ta không vừa ý, vì 
ta không muốn làm đầy tớ cho ai! Nhưng thực ra, nếu có lòng 
khiêm nhượng, thì mỗi chúng ta sẽ rất vui mừng và vinh dự 
khi nhận mình là “đầy tớ cho Thiên Chúa”, vì cùng được tham 
dự vào thân phận của Chúa Giê-su Con Thiên Chúa, đấng đã 
tự nhận mình là “tôi tớ trung tín của Thiên Chúa”.  

Đầy tớ của Thiên Chúa là người được Thiên Chúa tín 
nhiệm giao công việc của Chúa, để làm thay cho Chúa, để chu 
toàn như ý Chúa. Công việc ấy là: “coi sóc gia nhân, để cứ giờ 

mà phân phát lương thực cho họ”.  

Quả thực, ai trong chúng ta cũng đã được giao việc này 
và phải chu toàn, không thể chối từ cũng không thể lơ đễnh. 
Tất cả phải có trách nhiệm với nhau, chăm sóc cho nhau, và 
phải chia sẻ sự sống cho nhau trong cuộc sống trần gian này. 
Mỗi người đều phải mặc lấy trái tim yêu thương và bàn tay 
thương xót cứu giúp của Thiên Chúa. Không những thế, còn 
phải kiên trì thực hiện đức yêu thương đối với con cái, gia 
đình, xã hội, và mọi người cho tới khi Chúa đến. Người đầy tớ 
trung tín và khôn ngoan của Thiên Chúa, là người kết hiệp mật 
thiết với Chúa Giê-su và sống yêu như Người đã sống, đã yêu.  

Những người trẻ đang nỗ lực tối đa lo cho cuộc sống 
của gia đình mình, vì yêu như Chúa yêu. Những người già cả 
đang lần chuỗi, đọc kinh cầu nguyện cho con cháu, cho mọi 
người, vì yêu như Chúa yêu. Tất cả đang chia sẻ cho nhau sự 
sống, vì yêu như Chúa yêu. Ấy là những “đầy tớ trung tín và 
khôn ngoan” đang tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa đến.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tỉnh thức và sẵn sàng, 
là trung tín yêu mến Chúa và yêu người như Chúa yêu. Amen.  
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28/8  THỨ SÁU TUẦN 21 MÙA TN. 
1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13 T. Augustinô, Gmtsht.  

NGỌN ĐÈN LUÔN CHÁY SÁNG 
“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. 

Chuẩn bị gì để đi vào sự sống vĩnh cửu của Thiên 
Chúa? Tất cả những người đã ra đi trước chúng ta đều không 
mang theo được gì vào miền vĩnh cửu. Một thân xác bất động 
và sẽ tan nát thành bụi đất. Nhưng Giáo Lý công giáo dạy 
chúng ta rằng: sau khi chết, linh hồn bất tử của chúng ta sẽ 
trình diện với Thiên Chúa để được phán xét về cuộc sống trần 
gian đã đi qua.  

Chúa Giê-su nói về sự chết của mỗi người, là sự trở về 
với Thiên Chúa, là việc vào dự tiệc cưới của Con Thiên Chúa 
trong Nước Trời. Thật vui mừng cho chúng ta, vì như thế là, 
sự chết của con người không phải là dấu chấm hết, nhưng là 
bước qua ngưỡng cửa của sự sống vĩnh cửu, là bước vào sự 
sống mới với Chúa Ki-tô, với Thiên Chúa.  

Thế nhưng, để được vinh phúc ấy, cần phải chuẩn bị gì? 
Chúa Giê-su cho biết: Người khôn ngoan là người biết chuẩn 
bị cho cuộc đời mình một ngọn đèn luôn cháy sáng, ngọn đèn 
luôn luôn đầy đủ dầu để thắp sáng bất kỳ lúc nào, vì giờ Chúa 
đến không ai hay biết trước.  

Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là Tình yêu. Và tình yêu 
ấy là ánh sáng của sự sống vĩnh cửu chiếu soi vào trần gian 
tăm tối của sự chết. Ai sống trong tình yêu là thực sống trong 
Chúa. Ai sống trong tình yêu, là người đón nhận ánh sáng của 
Thiên Chúa và thắp sáng đời mình để đi vào cuộc sống vĩnh 
cửu. Quả thực, hai điều răn cốt lõi Kính Mến Chúa, Yêu 
Thương Người là đèn sáng, là dầu thắp, mà mỗi chúng ta phải 
luôn đầy đủ, mới có thể ra nghinh đón Chúa Ki-tô lại đến, để 
cùng Người bước vào dự tiệc cưới Nước Trời.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn kính mến Chúa trên 
hết mọi sự, và yêu người như Chúa đã yêu. Amen.  
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29/8 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT 
Gr 1, 17-19; Mc 6,17-29 

XIN ĐỪNG TRẢM QUYẾT TIÊN TRI NỮA 
“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan 
Tẩy Giả đặt trên đĩa”. 

Bài Tin Mừng thuật lại sứ mệnh tiên tri của Gioan Tiền 
Hô và cũng thuật lại số mệnh của vị tiên tri can đảm chu toàn 
sứ mệnh. Sứ mệnh của tiên tri là loan báo đức công chính của 
Thiên Chúa cho mọi người, và mời gọi mọi người sám hối 
cuộc sống bất chính, đổi mới cuộc sống nên công chính, để 
được bình an hạnh phúc. Hóa ra, khi thi hành sứ mệnh, tiên tri 
muốn đem lại cho người, cho đời những mối lợi tuyệt hảo là 
sự bình an đích thực, niềm vui vô biên. Và còn phần tiên tri, 
chẳng được lợi lộc gì cho mình, mà còn phải hy sinh công sức, 
thời gian, và cả tính mạng nữa. Đúng là sứ mệnh cao cả, mà số 
mệnh thật tồi tệ, đáng thương!  

Con người trần gian luôn nghiêng về phía bất chính, 
luôn mê muội cố tình dìm mình trong sự chết ngàn thu, và còn 
là luôn lỳ lợm đối đầu với lẽ công chính. Cách sống của Hê-rô-
đê, Hê-rô-đi-a, và cả con gái của Hê-rô-đi-a là Sa-lô-mê đang 
là tiêu biểu cho cuộc sống bất chính của con người ở bất kỳ 
thời đại nào. Vì thế, phần chúng ta, xin đừng vội kết tội 
Hêrôđê, đừng vội lên án bà Hêrôđia, nhưng hãy khẩn cấp đấm 
ngực mình. Đấm ngực mình vì mình chưa dám can đảm nói 
lên điều bất chính của anh em, vì cả nể, vì sợ mất lòng, sợ bị 
trả đủa…Đấm ngực mình vì mình cũng đang sống bất chính, 
không nghe lời kêu gọi sám hối, lại còn tìm cách hại người 
cảnh tỉnh. Đấm ngực mình vì mình còn đang dùng quyền lực 
để tiếp tục trảm quyết những ai lên tiếng góp ý, xây dựng mà 
bị mình cho là đám phá hoại cơ đồ. Xin đừng trảm quyết các 
tiên tri thấp cổ bé miệng nữa! Nhưng hãy sám hối, canh tân. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con lắng nghe Lời công 
chính, và sám hối, canh tân cuộc sống của chúng con. Amen.  
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29/8 THỨ BẢY TUẦN 21 MÙA TN 
1 Cr 1, 26-31, Mt 25, 14-30 

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN 
“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng 
sự vui mừng của chủ ngươi” 

Dụ ngôn nén bạc nhắc nhớ chúng ta rằng: tất cả những 
gì chúng ta có đều là quà tặng nhưng không, là hồng ân kỳ 
diệu của Thiên Chúa. Hãy dùng những nén bạc Chúa ban mà 
sinh lợi cho mình, cho người, và cho Nước Chúa 

Sự hiện hữu của một con người với hình hài dáng vóc, 
trí hiểu, tài năng, ơn gọi …đều là hồng ân quý giá riêng cho 
mỗi người. Đừng thấy người ta xinh đẹp còn mình xấu xí mà 
thất vọng. Đừng thấy người ta sinh ra trong gia đình giàu có, 
còn mình từ gia đình nghèo khó mà mặc cảm buông xuôi. 
Đừng thấy người ta ăn nên làm ra còn mình thất bại và thất bại 
rồi chán nản bỏ cuộc…. Chúa biết, Chúa yêu và Chúa giao cho 
mỗi người bao nhiêu theo thượng trí khôn ngoan vô cùng của 
Chúa. Hãy vui mừng đón nhận và làm cho nén bạc đời mình 
sinh lợi cho mình, cho người và cho Nước Chúa. 

Không ít người trong chúng ta đã chôn đi nén bạc đời 
mình, khi sử dụng sức khỏe, tài năng, sắc đẹp, tiền bạc vào 
những việc vô bổ, lại còn đánh mất cả đời này lẫn đời sau, như 
ăn chơi, đề đóm, hút chích, thác loạn, lạc thú, rượu chè. Sống 
như thế là không trung tín với Chúa, với hồng ân Chúa, là tự 
mình đánh mất tất cả những gì cao quý Chúa đã ban cho. 

Hãy trân quý những gì bé nhỏ nhất trong đời ta, vì đối 
với Chúa, không có gì là vô nghĩa, vô ích cho ta. Thánh Phao-
lô nói: “Điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã 
chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều 
mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho 
những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi”. Đừng chê món quà nhỏ! 

Lạy Chúa, xin cho chúng con quý chuộng hồng ân 
Chúa ban, và sử dụng hồng ân ấy để được ơn cứu rỗi. Amen.  
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30/8  CHÚA NHẬT 22 MÙA TN. 
Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

TỪ BỎ CÁI TÔI NHIỄM KHUẨN KIÊU CĂNG 
“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình” 

Chúa Giê-su không mặc cho môn đệ Người chiếc áo 
vinh quang của trần thế, nhưng muốn đội cho họ chiếc triều 
thiên vinh hiển đích thực và vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. 
Bởi Người đã đến thế gian, không phải để tìm vinh quang của 
trần gian này, nhưng là đưa trần gian này vào hưởng vinh 
quang muôn đời trong Nước Thiên Chúa. Và con đường dẫn 
tới vinh quang Nước Trời là con đường thập giá, con đường 
Chết Vì Yêu. Vì thế, ai từ chối thập giá Chúa Giê-su thì không 
xứng đáng là môn đệ của Người.  

Con đường thập giá bắt đầu từ việc “từ bỏ” mình, bởi 
không từ bỏ mình, thì không thể đón nhận người khác, không 
thể nghĩ đến ai, không thể lắng nghe thấu hiểu ai, và cuối cùng 
là không thể yêu thương ai. Và nếu không yêu thương tha nhân 
được, thì làm gì có chuyện chết vì yêu, làm gì có chuyện hy 
sinh cho người, cứu rỗi người!  

Chúa Giê-su thật chí lý khi yêu cầu môn đệ Người phải 
từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi đã từng nhiễm khuẩn kiêu căng, 
ích kỷ từ nguyên tổ, để có thể mở cửa nhà mình ra mà đón tiếp 
mọi người, mà yêu thương và sẻ chia với mọi người. Con 
đường Chúa Giê-su đã đi cũng đã bắt đầu từ chuyện từ bỏ. 
Thánh Phao-lô nói: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa 
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với 
Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy 
thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần 
thế, Người lại còn hạ mình, vâng lời cho tới nỗi bằng lòng chịu 
chết, chết trên cây thập tự…” (Phil.2, 6-8).  

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con từ bỏ ý riêng, từ 
bỏ lòng kiêu căng ích kỷ, để có thể theo bước chân yêu của 
Người, mà cộng tác với ơn cứu rỗi của Người. Amen.  
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31/8  THỨ HAI TUẦN 22 MÙA TN 
1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30 

KHIÊM NHƯỢNG ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ 
“Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”   

Chúng ta vẫn ưa chuộng, tìm kiếm cái hào nhoáng, 
bóng bẩy, hơn là cái chân chất đơn sơ. Ai cũng muốn mình vĩ 
đại, tự tôn phong mình vĩ đại, tự đánh bóng mình vĩ đại, ảo 
tưởng mình vĩ đại và còn tệ hơn nữa là núp bóng, ăn theo 
người vĩ đại để mọi người biết mình cũng vĩ đại. Cũng bởi cái 
bệnh kiêu căng trầm kha từ thuở ban sơ của nguyên tổ ấy, nên 
những người làng của Chúa Giê-su không nhận ra con người 
đích thực của Đức Giê-su. Họ kỳ vọng một con người vĩ đại, 
hào nhoáng hơn là một anh chàng thợ mộc tầm thường. Lời 
nói của người mà họ cho là vĩ đại luôn có trọng lượng hơn là 
Lời của chàng nghèo ở xóm dưới, vẫn hay chơi đùa với bọn trẻ 
ở xóm trên ngày xa xưa ấy. Thế mới có chuyện, hôm ấy, Đức 
Giê-su giảng giải kinh thánh trong hội đường ở Nagiaret. Mọi 
người đều thán phục, nhưng chẳng ai dám tin chàng nghèo ấy 
lại là Người Vĩ Đại, là Đấng Cứu Thế mà họ ước mong.  

Nhận ra điều lớn lao trong cái bé nhỏ tầm thường, luôn 
là một thách đố đối với chúng ta, bởi lòng kiêu căng giả dối đã 
làm cho chúng ta mù mắt. Chỉ khi nào chữa được căn bệnh 
kiêu căng trầm kha kia, để được lòng khiêm nhượng sâu thẳm, 
mới có thể phục hồi đôi mắt, tâm trí mà nhìn ra được chân lý 
cao cả trong cái tầm thường bé nhỏ, cách riêng là trong cái 
khiêm hạ của con người Đức Giê-su. Thiên Chúa khiêm 
nhượng. Đức Giê-su khiêm nhượng. Muốn nhận ra Thiên 
Chúa trong Đức Giê-su, chúng ta phải có lòng khiêm nhượng. 
Bao lâu còn kiêu căng, bấy lâu niềm tin của chúng ta chưa 
vững nếu không nói là giả dối. Hãy khiêm nhượng để nhận ra 
chân lý của Chúa. 

Lạy Chúa, xin giúp con quyết tâm từ bỏ cái tôi kiêu 
căng, và mặc lấy lòng khiêm nhượng của Chúa. Amen. 



 42 

RÓT TÌNH XUỐNG NẺO PHÙ HOA 
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng sống” (Mt 

16,16) 

Rót Tình xuống nẻo phù hoa 
Cho đường gian dối bỗng là đường yêu 
Thẹn thùng bóng xế liêu xiêu 
Trời tây nghiêng cả bóng chiều về đêm 
Sương reo trên ngọn cỏ mềm 
Ngay mai thức dậy rộn niềm phục sinh 
Ô hay đất đá trở mình 
Sụp quỳ bái lạy tôn vinh Tình Hồng 
 
Rót Tình xuống cõi phiêu bồng 
Cho tro bụi nhẹ thôi lòng vòng bay 
Thôi loanh quanh chuyện u hoài 
Hồn nhiên cánh lụa theo ai lên trời 
Nghìn đời tìm chỗ nghỉ ngơi 
Trăm năm quán trọ nửa vời tiêu tan 
Ô hay muôn ánh thiều quang 
Mở ngày thánh đẹp sao sang Tình Hồng 
 
Rót Tình xuống vũng tàn vong 
Vương triều chết chóc hết mong trị vì 
Tay Tình bao việc huyền vi 
Lòng Tình mở cửa từ bi cao vời 
Người Tình, Thiên Tử lên ngôi 
Khai ngày vĩnh cửu tiễn thời rong rêu 
Ô hay phúc lộc huyền siêu 
Là ơn hằng sống, Tình Yêu cứu đời 
 
Đấng Ki-Tô, Con Chúa Trời 
Rót tình mầu nhiệm xuống nơi phàm trần 
Sấp mình cảm tạ hồng ân 
 

ả giang hồ 
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