
  

HTTP://LINHTHAO.DE/ 16 

 

16.08.21 

THỨ HAI TUẦN 20 TN 

Thánh Têphanô Hung Gia Lợi 

Mt 19,16-22 

16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì 

tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? 

Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều 

răn.” 18 Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết 

người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được 

làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như 

yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, 

tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, 

thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng 

trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh 

ta có nhiều của cải. 

HƯỚNG VỀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 

“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16) 

Suy niệm: Ưu tư của chàng thanh niên trong Tin Mừng có vẻ xa vời đối với những bận 

tâm của chúng ta ngày nay. Vì chưng, xã hội nhìn nhận giá trị con người qua tiền của, 

sang giàu hơn bất cứ cái gì khác. Cho nên, người ta phải lo tranh giành, tranh đấu, tranh 

đua và tranh chấp để chiếm cho được nhiều tiền của, dù phải dùng các phương tiện bất 

nhân, bất nghĩa hay bất lương. Thế nhưng, được tiền được của mà mất tha nhân và mất 

Chúa thì nào ích gì! (Mt 16,26). Chúa Giêsu nhắc nhở chàng thanh niên và cả chúng ta 

rằng thực thi điều răn mến Chúa yêu người là kiến tạo một xã hội đầy tình Chúa và tình 

người lâu bền và vững chắc. Đó cũng là điều kiện cần thiết để được sự sống đời đời làm 

gia nghiệp. 

Mời Bạn: Thiên Chúa ban các điều răn vì Ngài muốn giáo dục chúng ta về tự do đích 

thực, đồng thời xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa, một Vương Quốc của tình thương, 

công lý và bình an ngay ở trần thế này. Vì vậy, bạn hãy thi hành điều răn mến Chúa yêu 

người một cách triệt để và cụ thể trong đời sống. Đó là con đường ngắn nhất dẫn đưa 

mọi người đến hạnh phúc, bình an ngay ở đời này và được sự sống đời sau nữa. 

Chia sẻ: Có nên giúp đỡ người nghèo khổ bằng vật chất cụ thể không? 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ điều chỉnh lại bậc thang giá trị cuộc sống của mình bằng cách 

coi trọng Thiên Chúa và tha nhân hơn tiền của vật chất. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lửa tình yêu sưởi ấm tâm hồn chúng con, để chúng con 

biết can đảm khước từ tính ích kỷ, cầu an, hầu sẵn sàng phục vụ Chúa và tha nhân hết 

tình, hết mình. Amen.  


