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2014 NĂM PHÚC ÂM HOÁ GIA ĐÌNH
THEO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
***
LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A
Tuần từ 27/7 — đến 02/8/2014

Trích của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

CHÚA NHẬT 27/7/14
Lời Chúa: "Bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ... mà mua
viên ngọc." (Mt 13:44,45)
Suy niệm: Kho báu và viên ngọc là những thứ thấy được, có giá trị hiển nhiên và hết sức
hấp dẫn. Chúng hứa hẹn sự giầu sang mà ai cũng thèm thuồng, nên người ta dễ bán tất cả
để mua được chúng.
Khi nói Nước Trời là Kho Báu bền vững, Đức Giêsu là Viên Ngọc quý đích thực, chúng ta lại
thấy rất mơ hồ, xa xôi, ít lôi cuốn, thậm chí không tin chắc là sự thật. Vì thế, chúng ta thường
ngấn ngại khi từ bỏ của cải, dè sẻn, nuối tiếc khi phải hy sinh cho Chúa.
Tôi có dám bán nỗi đam mê của mình để mua lấy tình bạn với Đức Giêsu không? Nếu ta
còn ngần ngại khi phải bán đi tất cả thì chỉ vì ta chưa thấy. Nhưng nếu ta cứ can đảm bán
đi, ắt ta sẽ thấy được. Niềm vui chỉ đến với người dám bán đi tất cả.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giải phóng chúng con khỏi sự đam mê của kho tàng dưới
đất, để con cảm nghiệm phần nào kho tàng trên Trời.

THỨ HAI 28/7/14
Lời Chúa: "Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong
ruộng mình." (Mt 13:31)
Suy Niệm: Hạt cải là loại hạt giống rất bé nhỏ, đến nỗi hàng ngàn hạt cải bỏ lên cân,
bàn cân cũng không nhúc nhích. Khi một người gieo hạt cải, họ cũng thấy mình như
chẳng làm gì.
Nhưng Chúa đã hứa với kẻ gieo giống là "Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi
đem Ơn Cứu Độ của Ta đến tận cùng cõi đất" Is 49:6). Lời Người hứa về một Trời Mới Đất
Mới, qua bao thế kỷ mong chở, vẫn chưa thấy xuất hiện. Công việc rao giảng của chúng
ta hầu như không kết quả. Chúng ta có thể nản lòng vì trông chờ. Chúng ta phải làm gì
đây?
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Chắc hẳn Chúa còn chờ đợi sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Hãy nhỏ một giọt
nước sự sống của chúng ta vào đại dương của tình yêu Chúa. Người sẽ nhân lên để đổi
mới thế giới.
Lời nguyện: Lạy Chúa, con xin âm thầm dâng lên Chúa mọi nỗ lực gieo giống Lời Chúa
của con và con chỉ cần Chúa biết mà thôi.

THỨ BA 29/7/14
Lời Chúa: "Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha
họ." (Mt 13:43)
Suy niệm: Chúng ta vẫn sống trong một thế giới vàng thau lẫn lộn, có khi không phân biệt
được lúa với cỏ lùng. Trong cái tốt vẫn ẩn hiện bóng dáng của cái bất toàn. Trong cái xấu
thỉnh thoảng cũng lóe lên những tia sáng chân lý.
Chúng ta chưa thể nói gì về một con người khi người ấy chưa nhắm mắt, và khi chưa nghe lời
phán xử cuối cùng của Thiên Chúa. Người đầu tiên được bảo đảm vào Nước Trời lại là
một tên gian phi đấy.
Nơi trái tim tôi, tôi thấy có sự giằng co giữa chọn Chúa và ác thần. Có lúc tôi thấy mình như
thuộc trọn về Chúa, có lúc lại thấy thế gian và xác thịt như hoàn toàn thống trị mình. Đời
Kitô hữu là một nỗ lực không ngừng để nhổ cỏ lùng nơi mình và khao khát vươn tới sự
thánh thiện của chính Thiên Chúa.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cộng tác với Chúa để xây dựng một thế giới yêu
thương, công bằng, vui tươi và hạnh phúc.

THỨ TƯ 30/7/14
Lời Chúa: "Bán tất cà những gì mình có ..." (Mt 43, 46)

Suy niệm: Chúng ta bị ảnh hưởng bởi não trạng hưởng thụ vật chất, nên chúng ta
thường coi kho báu duy nhất ở đời này là tiền bạc, uy quyền và khoái lạc. Chúng ta có thấy
Đức Giêsu là Viên Ngọc quý, và Nước Trời là Kho Báu không? Chỉ ai thấy được những thực
tại vô hình và ngây ngất trước giá trị của những thực tại ấy, người ấy mới là người hồn
nhiên và vui tươi, mới dám đánh đổi cả kho báu phù phiếm của đời này để lấy kho báu bất
diệt trên Trời.
Có khi tình cờ, qua một biến cố, một người bạn, qua một cuốn sách, một đoạn Lời Chúa,
một kỳ tĩnh tâm, tôi chợt gặp Đức Giêsu như Viên Ngọc ngời sáng, hấp dẫn, mời gọi tôi
bay lên khỏi cái tôi tẩm thường. Tôi có dám bán nỗi đam mê ích kỷ của mình để mua lấy
tình bạn với Ngài không?
Lời nguyện: Lạy Chúa, ước gì con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì con có, để mua
được viên Ngọc Quý là Nước Trời.
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THỨ NĂM 31/7/14
Lời Chúa: "Cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài." (Mt 13:45)
Suy niệm: Ở các các tỉnh ven Hồ Galilê, ta dễ thấy cảnh tượng các ngư phủ ngồi trên bờ,
gom cá đánh được trong ngày, giữ lại cá tốt, quăng đi cá xấu. Tương tự như vậy, chỉ khi
đến ngày tận thế, các Thiên thần mới xuất hiện để tách kẻ xấu ra khỏi người công chính.
Hiện trạng Hội Thánh vẫn chưa hoàn hảo, vì có những Kitô hữu không sinh trái, do hạt
giống nhận được đã bị thui chột. Có những Kitô Hữu tuy vẫn kêu Đức Giêsu là Lạy Chúa,
vẫn nhân danh Ngài mà nói tiên tri, trừ quỷ, hay làm phép lạ, nhưng lại không thi hành ý
muốn của Cha trên Trời.
Thời nay, chúng ta thích sống yên ổn với một Thiên Chúa nhân hậu vô cùng đến độ không
còn sợ hoả ngục. Nhưng dù sao cũng không tránh khỏi ngày cỏ lùng bị tách khỏi lúa.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biến đổi nên người tốt, đang khi con gặp phải những
kẻ xấu suốt cuộc hành trình trần thế này.

THỨ SÁU 1/8/14
THÁNH ANPHONGSÔ LIGÔRI
Lời Chúa: "Chính anh em là muối cho đời." (Mt 5:13)
Suy Niệm: Đức Giêsu dùng những thứ thông thường để diễn tả những chân lý khác thường.
Muối dạy chúng ta điều gì về Thiên Chúa và Nước của Người trên trần gian?
Thời xưa, muối là vật trung gian trao đổi có giá trị cao, như ngày nay là vàng và chứng
khoán vậy. Muối không chỉ tăng hương vị cho thức ăn, mà còn là chất ướp cho thịt cá khỏi
hư hỏng. Đức Giêsu dùng hình ảnh muối để mô tả đời sống các môn đệ trong thế giới
phải như thế nào.
Như muối có tác dụng thanh tẩy, gìn giữ, thẩm thấu, thì người môn đệ trong thế giới cũng
phải trừ khử sự xấu, bảo trì giá trị tốt và thẩm thấu Nước Thiên Chúa, sự công chính và
hoà bình vào thế giới mình đang sống.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa thấm nhập vào tận tam can con, để ai nhìn thấy
con sống cũng có thể nhìn thấy Chúa đang sống.

THỨ BẢY 2/8/14
Lời Chúa: "Vua (Hêrôđê) muốn giết Ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng." (Mt
14:5)

Suy niệm: Vua Hêrôđê không còn đủ sáng suốt, tỉnh táo khi xem cô Salomê nhảy múa,
nên vội vã đưa ra một lời hứa kèm theo lời thề với cô. Chúng ta thấy Hêrôđê đã tự đưa mình
vào thế kẹt dại dột và nguy hiểm. Vì đã lỡ thề hứa trước mặt họ, nên ông không dám rút
lời.
Làm sao cúng ta có can đảm nhận ra mình sai lầm và dừng lại? Làm sao chúng ta không
bị cuốn hút từ tội này sang tội khác? Có những lúc chợt tỉnh ngộ, tôi vẫn ngần ngại
không muốn nhận mình sai. Tôi không dám nhận mình lỗi. Tôi muốn mình vẫn đúng.
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Hêrôđê là người bị nô lệ nỗi sợ, sợ Gioan, sợ dân chúng, sợ quan khách, sợ mất chính
mình. Đôi khi chúng ta cũng lâm vào tình trạng bi đát không kém. Chì khi có Chúa, chúng ta
mới thấy hết sợ mà thôi.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng
tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải.
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