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01/6 THỨ SÁU TUẦN 8 TN  
Mc 11, 11-26 Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ. 

KẾT HIỆP VỚI CHÚA ĐỂ SINH HOA TRÁI 
“Hãy tin vào Thiên Chúa”  (Mc 11, 22) 

Cây vả không sinh trái bị Chúa Giê-su chúc dữ. Những 
người buôn bán ở Đền thờ bị Chúa nặng lời la mắng và xua 
đuổi thẳng tay, vì họ biến nơi thánh thiêng thành chợ đời phàm 
tục, biến nơi cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa, thành chỗ kiếm 
chác, lời lãi thế gian. Và Người dạy các môn đệ hãy tin vào 
Người. Tin mạnh mẻ, vững vàng, và kiên trì. Tin để liên kết với 
Thiên Chúa. Tin để cậy trông vào sức thiêng của Thiên Chúa và 
sống bằng sức sống của Thiên Chúa. Tin để sống bác ái với đời. 
Tin để khoan dung tha thứ cho người. Tin để trổ sinh hoa trái. 

Mỗi chúng ta hãy xem lại cây vả đời mình có trổ sinh 
hoa trái không. Hoa trái có là các nhân đức tốt lành ngon ngọt 
hay là hoa trái sâu sia, còi cọt, đèo đẹt, chua lè của những tính 
hư tật xấu, tham lam, gian tà, kiêu căng, ích kỷ. Hãy nhận ra 
tâm hồn mình là địa chỉ, là đền thờ để Chúa ngự trị. Hãy thanh 
tẩy đền thờ tâm hồn đi. Hãy dứt khoát làm sạch đền thờ khỏi 
những thứ rác rưởi nhơ bẩn. Hãy mời Chúa Giê-su đến và ở lại 
trong tâm hồn, để mỗi chúng ta luôn có Chúa ngự trị, gặp gỡ, 
thân thưa và hiểu ra thánh ý Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. 
Có người cả một ngày không nhớ đến Chúa, nhưng không phút 
nào quên chuyện tiền bạc, áo cơm. Có người cả tuần không nhớ 
đến Chúa, nhưng chẳng có ngày nào mà quên được trang điểm 
phấn son, chén rượu và những thú vui đời.  Và cũng có người 
không nhớ đến Chúa năm này qua năm kia hay cả một đời, 
nhưng không bao giờ quên được sự nghiệp cơ ngơi danh vọng 
tên tuổi. Chúa vẫn chờ đợi, và canh cánh bên đời mỗi chúng ta. 
Hãy nhớ đến Chúa. hãy mở cửa cho Chúa vào. Hãy tin vào 
Chúa, sống với Chúa và sinh hoa kết trái tốt lành ngon ngọt. 

Lạy Chúa Giê-su, xin thêm đức tin cho con, để con trổ 
sinh hoa trái là cậy trông và bác ái, yêu người. Amen. 
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02/6 THỨ BẢY TUẦN 8 TN 
Mc 11, 27-33  

SỐNG ĐIỀU ĐÃ HỌC BIẾT 
"Ông lấy quyền nào làm chuyện  đó?" (Mc 11, 28) 

Thấy Chúa Giê-su xua đuổi những người buôn bán trong 
đền thờ, các thượng tế kỳ mục thắc mắc Người lấy quyền nào 
mà làm như vậy. Thực ra, họ đã được ánh sáng Thánh Thần soi 
sáng để nhận ra Người là Đấng Thiên Sai, Người đến với Uy 
Quyền của Con Thiên Chúa, nhưng họ không tiếp nhận ánh 
sáng ấy, vì họ còn quá tin vào sự hiểu biết của mình. Theo hiểu 
biết của họ, thì Đấng Messia không đơn giản tầm thường như 
thế được, nhưng phải là người có khả năng giải phóng họ khỏi 
ách thống trị của đế quốc. Theo khát khao của họ thì Đấng 
Messia phải là người thành lập một chính phủ mới, và biết 
trọng dụng họ vào một chỗ đứng trong guồng máy. Đàng này, 
Đức Giê-su không những không trọng dụng họ, mà còn lên án 
cách giả hình kiêu căng của họ, và còn dạy người ta đừng bắt 
chước cách sống của họ để rồi phải hư đốn đi. 

Đáng tiếc, cách sống của các thượng tế luật sĩ vẫn còn 
trong chúng ta: Đã không làm việc lành, lại thấy người khác 
làm việc lành, lòng mình không ưng ý. Không ủng hộ điều 
công chính, lại ủng hộ điều bất chính. Không tạ ơn và cầu 
nguyện cho người tin theo Chúa, còn xem thường thiện chí của 
họ. Hãy bỏ ngay cái cách xét đoán thiếu ý ngay lành, đối với 
những người muốn kết hiệp với Chúa và tha nhân. Hãy nhớ là 
chúng ta học cho biết Chúa Giê-su để sống với Chúa Giê-su, 
chứ không phải học cho biết Chúa Giê-su để dạy người ta sống, 
còn mình, hiểu biết rồi, được miễn trừ. Hãy mặc lấy cái nhìn 
nhân lành của Chúa. Không chỉ các mục tử, mà ngay các tín 
hữu, cũng phải mặc lấy tấm lòng mục tử của Chúa Giê-su. Và 
bỏ cho dứt cách nghĩ, cách nhìn, cách nói của người biệt phái. 

Lạy Chúa, xin cho con sống cách sống, nhìn cách nhìn, 
suy nghĩ cách suy nghĩ của Chúa Giê-su. Amen. 
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03/6 CN KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ, lễ trọng. 
Mc 14, 12-16. 22-26 

LẾ TẾ VƯỢT QUA 
“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta” (Mc 14, 22, 24) 

Dân Do Thái hứa tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Và để 
làm tin cho quyết tâm ấy, ông Môi-sê lấy máu các vật tế sinh 
rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã 
cam kết với các ngươi”. Đêm vượt qua biển đỏ, Dân Do Thái 
ăn con chiên chịu sát tế, rồi lấy máu chiên bôi trên cửa, để làm 
dấu hiệu cho biết, nhà này đã thực hiện đúng thánh ý của Thiên 
Chúa để được cứu sống. Hôm nay, Chúa Giê-su cùng các môn 
đệ mừng lễ Vượt Qua, kỷ niệm biến cố Vượt Qua trọng đại của 
Dân Do Thái, và Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Trong 
bữa tiệc Vượt Qua ấy, Con chiên mới chịu sát tế là chính Đức 
Giê-su. Ăn Thịt Chiên Mới và Uống Máu Chiên Mới để Vượt 
Qua, chính là Ăn Thịt và Uống Máu của chính Đức Giê-su, 
Con Thiên Chúa làm người, để vượt qua cái chết trần gian mà 
tiến vào sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. 

Thánh Thể Chúa Giê-su là của ăn, là thức uống, là sinh 
lực cho chúng ta trên hành trình đi vào sự sống, sự sống lại và 
sự sống vĩnh cửu. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Có tin mới cảm 
nghiệm được điều huyền diệu của tình yêu Thiên Chúa trong 
Đức Giê-su Ki-tô. Ước gì mỗi khi chúng ta khát khao rước lấy 
Thánh Thể Chúa, và hãy rước lấy với Đức Tin. Hãy nhớ rằng 
đây là “Của Ăn Đàng” cho mỗi chúng ta. Đó là của ăn để chúng 
ta có sức đi đàng, (đi đường), mà về tới Thiên Chúa. Đúng như 
Chúa Giê-su nói: “Ai không ăn thịt và uống máu ta, sẽ không 
có sự sống đời đời”. Và khi đã đón nhận lễ tế vượt qua là Mình 
Máu thánh Chúa Giê-su, chúng ta, cũng phải trở nên lễ tế vượt 
qua cho mọi người, trở nên của ăn, sức sống, niềm vui, tình 
yêu, hy vọng cho mọi người được sống vui hạnh phúc.  

Lạy Chúa Giê-su, xin tạ ơn Chúa đã ban Thịt Máu cho 
con hưởng dùng. Xin cho con yêu mến khát khao Chúa. Amen. 
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04/6 THỨ HAI TUẦN 9 TN  
Mc 12, 1-12 
KHÔNG AI CÓ THỂ PHÁ HỎNG KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ 

“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”. 
(Mc 12, 8) 

Không ai ngăn nổi lòng Chúa yêu con người, dẫu con 
người không xứng đáng đón nhận tình yêu ấy. Không ai cản nổi 
đường Chúa đi, dẫu biết là con đường đầy hiểm nguy gian khổ 
đến phải hy sinh tính mạng. Không ai có thể phá hỏng kế hoạch 
cứu độ của Thiên Chúa, cho dẫu là thế lực khủng khiếp của Sa-
tan. Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện tình vĩ đại của Thiên 
Chúa. Khởi đầu tình sử là chuyện Thiên Chúa thiết lập một dân 
riêng trong loài người, mà dụ ngôn gọi là trồng một vườn nho, 
rồi rào giậu, chăm nom kỹ lưỡng. Kế đến là Thiên Chúa sai  
ngôn sứ của Người đến mà tỏ cho loài người biết ý định yêu 
thương khoan hồng của Người. Nhưng tất cả đều bị con người 
chống đối, đánh đập giết chết. Và cuối cùng, Người sai chính 
Con Một của người, cũng bị giết chết. 

Sa-tan là loài quỷ quyệt khủng khiếp. Chúng biết rõ ý 
định của Thiên Chúa là cứu rỗi loài người. Và chúng phá cho 
hỏng kế hoạch cứu độ. Nhưng có thể nói, có một điều mà Sa-
tan không biết. Đó là: chúng nghĩ rằng giết chết Đức Giê-su là 
phá hỏng kế hoạch cứu độ. Vỡ ra, chúng có ngờ đâu: Cái chết 
của Chúa Giê-su không phải là sự thất bại của Thiên Chúa, 
nhưng lại là chiến thắng vinh quang, là thành sự Ơn Cứu Độ 
của Thiên Chúa. Từ chiến thắng của Chúa Giê-su, Sa-tan lại 
tìm cách lôi kéo con người ra khỏi con đường yêu và hiến thân 
như Chúa Giê-su đã đi. Sa-tan sợ chúng ta yêu như Chúa yêu. 
Sa-tan bày vẻ cho chúng ta vô cảm, hơn thua, hận thù, bất nhất. 
Nhưng hãy tin vào Chúa, hãy yêu như Chúa yêu và chết cho 
người mình yêu như Chúa đã chết, Sa-tan hẳn phải thất bại.  

Lạy Chúa Giê-su, con xin chúc tụng và cảm tạ tình yêu 
Chúa. Xin cho con yêu như Chúa đã yêu. Amen. 
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05/6 THỨ BA TUẦN 9 TN 
Mc 12, 13-17. T. Boniface Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. 

THIÊN CHÚA VỚI QUYỀN LÀM CHỦ 
“Của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả 
cho Thiên Chúa”. (Mc 12, 17) 

Sống ở thế gian, việc đóng thuế cho chính quyền hợp 
pháp là chính đáng. “Những gì thuộc về Cesar, hãy trả cho 
Cesar”.  Nhưng Chúa Giê-su muốn mọi người phải luôn nghĩ 
tới, nhớ tới Thiên Chúa, Đấng có quyền trên mọi loài thọ tạo, 
có quyền trên cả sự vận hành của mọi sinh sinh và cả vũ trụ 
này. Cả quyền bính thế gian này, cũng là sự thông ban theo 
thượng trí khôn ngoan của Thiên Chúa. Câu nói của Chúa Giê-
su trước quan Phi-la-tô rằng: “Ông chẳng có quyền gì trên tôi, 
nếu từ trên không ban xuống cho ông”. Như thế,  tất cả những 
gì ở thế gian đều phải thuộc về quyền bính của Thiên Chúa. 
“Những gi của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa”.   

Ở một vài quốc gia, người dân chỉ có quyền sử dụng đất, 
mà không có quyền làm chủ. Nhà nước nhận vào mình cái 
quyền làm chủ ấy. Ít ra, chi tiết này cũng giúp ta hiểu về quyền 
làm chủ tối thượng của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta có thời gian để sử dụng, nhưng ta không làm chủ thời 
gian của ta, mà chính Chúa. Chúng ta có quyền sử dụng sức 
khỏe, tài năng, học biết của chúng ta, nhưng Thiên Chúa làm 
chủ. Hãy trả lại cho Thiên Chúa quyền làm chủ tối thượng trên 
cuộc đời ta, để chúng ta biết lắng nghe quyết định của Người 
mà thi hành quyền sử dụng cho đúng với thánh ý của Người. Ai 
có thể nói mình làm chủ sức khỏe của mình? Ai có thể nói 
mình làm chủ thời gian của mình? Ai có thể nói mình có thể 
làm chủ cuộc đời của mình? Làm chủ, tại sao những gì xảy đến 
với sức khỏe, thời gian, và cuộc đời mình, mình lại không hay 
biết? Và tất cả như là những chuyện bất ngờ.  

Lạy Chúa, con tin Chúa là chính chủ của cả cuộc sống 
con. Con xin phó thác hoàn toàn vào Chúa. Amen. 
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06/6 THỨ TƯ TUẦN 9 TN 
Mc 12, 18-27 Thánh Nô-bec-tô, Giám mục. 

CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ 
“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa 
kẻ sống” (Mc 12, 27) 

Những người thuộc phái Xa-đốc không tin có sự sống lại 
và sự sống đời sau trong Nước Thiên Chúa. Bởi trong họ, vẫn 
còn những khát khao rất phàm tục, những hy vọng cuộc sống 
đời sau phải là một phiên bản như cuộc sống đời này để họ còn 
được hưởng thứ hạnh phúc như hạnh phúc ở đời này. Chúa 
không muốn chúng ta mụ mị hay ảo tưởng về sự sống lại và sự 
sống đời sau như thế. Phải hiểu rằng tất cả mọi thứ trên trần 
gian này sẽ phải chấm dứt ngay khi chúng ta được triệu hồi về 
với nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa. Và điểm quan trọng 
nhất đời ta, là phải sống thế nào, để chúng ta được trở về với 
Thiên Chúa và sống với Người trong sự sống của thần linh.  

Chúa muốn mỗi chúng ta hiểu rằng: Có Chúa là có tất 
cả. Được Chúa là được tất cả. Bởi khi đã có Chúa sống trong 
chúng ta, đã được Chúa ngự trị và ban ân sủng, thì tâm hồn 
chúng ta sẽ không có thêm một ước mơ nào hơn nữa. Như vậy, 
sự sống lại, sự phục sinh, cuộc sống đời sau đã có thể bắt đầu 
ngay hôm nay, khi hãy còn đi trên dương trần này. Đó là cuộc 
sống của người không để lòng dính bén mọi sự thế gian, biết 
buông bỏ mọi sự phù phàm chóng vánh, biết tín thác đặt mình 
trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa, biết sống kết hiệp 
mật thiết với Lời Chúa và Thánh Thể Người. Có Chúa là có tất 
cả những gì quý giá nhất, hạnh phúc nhất, bền vững nhất. Vì tất 
cả mọi thứ phù phàm đang qua đi, sẽ chấm dứt, và chỉ một 
mình Thiên Chúa là tồn tại đến muôn đời. Đừng mụ mị khát 
sống hạnh phúc trần gian nữa, trước tiên, hãy tìm cho được 
hạnh phúc trong Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho lòng con luôn khát khao kết hiệp mật 
thiết với Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su. Amen. 
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07/6 THỨ NĂM TUẦN 9 TN 
Mc 12, 28b-34. 

KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU 
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi 
hãy kính mến Người”. (Mc 12, 29-30). 

Bộ luật của người Do thái có tất cả 612 điều, trong đó, 
có 248 điều phải làm và 365 điều cấm làm. Với một bộ luật chi 
tiết như thế, thì người giữ luật không tránh khỏi những thiếu 
sót, hoặc giữ luật cách miễn cưỡng, vị luật, thiếu tích cực, thừa 
hình thức. Thảo nào, một luật sĩ chân thành giữ luật đến hỏi 
Chúa Giê-su xem luật nào quan trọng hơn luật nào, để ưu tiên 
giữ luật ấy trước. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-su cho thấy 
Người có quyền trên bộ luật, Người không hủy bỏ lề luật, 
nhưng Người rút gọn bộ luật trong chỉ hai điều luật quan trọng 
mà thôi: “Mến Chúa, yêu người”. Biết người luật sĩ ấy đã thực 
hành hai điều luật quan trọng này, Chúa Giê-su vui mừng nói 
với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”.  

“Mến Chúa, yêu người” là điều đẹp lòng Chúa, và là con 
đường dẫn chúng ta vào Nước Thiên Chúa.  Hay nói cách khác, 
Nước Thiên Chúa dành cho những người “mến Chúa yêu 
người”. Không chỉ “có lòng kính mến, có lòng yêu”, nhưng còn 
phải thực thi lòng mến, lòng yêu ấy bằng một đời sống. Không 
chỉ biết, nhưng còn phải thực hành. Không chỉ nói nhưng phải 
làm. Không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là một cuộc sống. Không 
chỉ giữ luật, nhưng phải sống luật. Thiết tưởng phải luôn nhắc 
nhớ nhau việc thực hành, là vì, ai cũng biết, ai cũng nói được, 
nhưng chưa hẳn đã thực hành việc “mến Chúa trên hết mọi sự 
trần gian, yêu người như Chúa đã yêu” cách chân thành và liên 
lỉ trong đời sống chúng ta. Ước gì, Chúa Giê-su cũng đang nói 
nhỏ với bạn, với tôi, với mỗi người chúng ta: “Anh/ chị không 
còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Xin chúc mừng!” 

Lạy Chúa, xin cho con thực thi luật mến Chúa, yêu 
người trong đời sống hằng ngày của con. Amen. 
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08/6 THỨ SÁU TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU  
lễ trọng.  Ga 19, 31-37 

NGUỒN ÂN SỦNG XÓT THƯƠNG 
“Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước 
chảy ra”. (Ga 19, 34) 

Lời tiên tri Isaia nói với dân chúng rằng: “Hãy hân hoan 
múc nước nơi suối Đấng Cứu độ”. Lời ấy ứng nghiệm trên 
Thập Giá, khi Chúa Giê-su chịu lưỡi đòng đâm thấu cạnh 
nương long, thủng trái tim Người, và máu cùng nước đã chảy 
ra. Máu và Nước ấy chính là nguồn suối cứu độ mà muôn dân 
trông chờ. Máu và Nước hình ảnh của nguồn suối ân sủng từ 
các Bí Tích mà Chúa Giê-su đã thiết lập để ban ơn cứu đô cho 
con người. Máu và Nước là một tình yêu trao ban cho đến tận 
cùng, trút hết chút gì còn lại của sự sống Con Thiên Chúa.  

Thật hạnh phúc cho chúng ta được chiêm ngưỡng một 
tình yêu không hề có trong nhân loại, chiêm ngưỡng một tình 
yêu bằng lòng nhận lấy cái chết, làm của lễ đẹp lòng Thiên 
Chúa Cha, để Người mở lượng khoan hồng mà thứ tha cho 
nhân loại, chiêm ngưỡng một tình yêu cứu sống bao tội nhân 
đáng phải chết, chiêm ngưỡng một khuôn mẫu tình yêu vĩ đại. 
Thật hạnh phúc cho chúng ta được đón nhận tình yêu cách bất 
cân xứng giữa Thiên Chúa và loài thọ sinh phản nghịch Người, 
đón nhận tình yêu để được cứu sống, đón nhận một tình yêu mà 
không bao giờ đáp đền nổi. Hạnh phúc cho chúng ta được đón 
nhận nguồn suối tình yêu không những tẩy sạch hoen nhơ tội 
đời, mà còn nuôi dưỡng chúng ta nên xinh đẹp, nên sức sống 
dồi dào, hôm nay và tới mai sau trong vĩnh cửu. Hạnh phúc cho 
chúng ta được tham dự vào công cuộc cứu thế của Thiên Chúa, 
được đón nhận và sẻ chia tình yêu của Thiên Chúa cho mọi 
người, như Chúa đã yêu, đã sống và chết vì yêu, vì hạnh phúc 
của người mình yêu. Còn hạnh phúc nào hơn. Tạ ơn Tình Yêu.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con cảm nghiệm được hạnh 
phúc vô cùng vì được Chúa yêu thương cứu rỗi. Amen. 
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08/6 THỨ SÁU TUẦN 9 TN 
Mc 12, 35-37  

CON THIÊN CHÚA THẬT 
“Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?” (Mc 12, 37) 

Thiên Chúa chọn Đavít lên làm vua thay thế Saolê. Vua 
Đavít ngay từ nhỏ đã lập được nhiều chiến công hiển hách: 
đánh đuổi quân Philitinh, lập thủ đô Giêrusalem, thống nhất 
quốc gia, đem lại thái bình cho đất nước. Khi vua Đavít có lòng 
đạo đức muốn xây Đền thờ kính Chúa thì Chúa lại ban lời hứa 
sẽ xây nhà cho Đavít, tức là hứa thiết lập cho ông một triều đại 
vững bền và từ dòng dõi ông sẽ phát xuất Đấng Cứu Thế. (x. 2 
Sm 7, 1- 4. 11- 16) 

Người Việt Nam ai cũng rõ quan niệm: “Con vua thì lại 
làm vua, Con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Dân Do thái cũng thế, 
nghĩ rằng Chúa Giê-su là con Vua Đavít, xuất thân từ dòng dõi 
Đavít, vì thế, họ có quyền hy vọng Người sẽ là một vị vua 
thống trị đất nước họ, đưa đất nước họ tới đỉnh thịnh vượng 
hùng cường. Chúa Giê-su biết các luật sĩ và dân chúng hiểu 
chưa đúng về Con Người và Sứ Vụ của Người, nên đã nó với 
họ: “Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?”. Người 
không có ý từ chối thân thế nhân loại của Người, nhưng người 
muốn cho mọi người biết rằng: Người không dừng lại trong 
thân phận nhân loại theo kỳ vọng của họ, mà chính Người là 
Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa của cha ông 
họ, của Vua Đavít; và sứ vụ của Người không phải làm “Vua 
Dân Do Thái” theo cách thế gian, nhưng là Vua của Vương 
Quốc Thiên Chúa Hằng Sống. Người đến giải thoát nhân loại 
khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết. Ý niệm quan quyền, 
vẫn còn trong não trạng chúng ta khi theo Chúa Giê-su. Ước gì 
chúng ta hiểu đúng sứ vụ “cùng Người cứu rỗi thế giới”, tốt 
hơn là ham chuộng chức quyền theo kiểu thế gian.  

Lạy Chúa, xin cho con hiểu đúng Con Người và Sứ Vụ 
của Chúa Giê-su, để yêu mến và bước theo Người. Amen. 
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09/6 LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ MARIA.  
Lc 2, 41-51 

HÃY TÔN SÙNG TRÁI TIM MẸ 
“Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong 

lòng”. (Lc 2, 51) 
Theo Đức Piô XII, các Giáo phụ giải thích lòng tôn sùng 

Trái Tim Mẹ, căn cứ vào hai câu sách Diệu ca: “Tôi như vườn 
khoá chặt, là suối niêm phong” (Dc 4:12). “Tôi ngủ mà lòng 
tôi thức” (Dc 5:12). Hai câu nền tảng này soi sáng cho chúng ta 
thấu hiểu lời Tin Mừng: “Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả 
những điều ấy trong lòng” và cả lời tiên tri của Simeon “Gươm 
sắc sẽ thâu qua lòng bà”. Tất cả đều muốn nói lên rằng: trái 
tim của Đức Mẹ Maria chỉ để yêu Con Thiên Chúa, và yêu con 
người như Con Thiên Chúa đã yêu. Một tình yêu khiêm nhượng 
vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận đau thương cùng với 
Con của Mẹ. Hai từ vẹn sạch hay vô nhiễm nói rằng: tình yêu 
của Mẹ tinh tuyền thánh thiện bao la như tình yêu của Thiên 
Chúa, một tình yêu không mảy may vướng cách yêu hẹp hòi, 
ích kỷ của người trần gian, một tình yêu cho đi trọn vẹn và trọn 
vẹn vì hạnh phúc đích thực, hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại. 
Tôn sùng Trái Tim Mẹ là một trong ba mệnh mà chính Đức Mẹ 
đã mời gọi mọi người khi hiện ra tại Fatima năm 1917. 

Trái tim Mẹ luôn thao thức vì yêu chúng ta và luôn khát 
khao cho chúng ta được cứu rỗi. Hãy “Tôn sùng trái tim Mẹ” là 
hãy tin tưởng đến với Mẹ và tận hiến xác hồn cho trái tim tinh 
tuyền của Mẹ, để nhờ Mẹ yêu, Mẹ đưa dẫn chúng ta đến với 
nguồn tình yêu bao la của Thiên Chúa, Mẹ đưa dẫn chúng ta 
đến nguồn ân sủng cứu độ, Mẹ đưa dẫn chúng ta đến sự sống 
mới, sự sống vĩnh cửu trong Đức Giê-su Ki-tô, Con Mẹ. Hãy 
yêu mến, tin tưởng và kêu cầu Mẹ vì “chưa từng có ai kêu cầu 
mà Mẹ ngoãnh mặt làm ngơ”.   

Lạy Chúa, xin cho con tin tưởng, mến yêu, cậy trông và 
tận hiến cho Mẹ Maria, Mẹ yêu của Giáo Hội. Amen.  
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09/6 THỨ BẢY TUẦN 9 TN 
Mc 12, 38-44 

ĐỒNG TIỀN NHỎ, GIÁ TRỊ LỚN 
“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” (Mc 12, 43) 

Chúa Giê-su lên án cách sống giả hình của các kinh sư: 
vẻ ngoài trọng vọng, đạo đức nhưng trong lòng thì dối trá, tham 
lam. Chúa lại rất hài lòng về cách dâng cúng của bà góa, vì hai 
đồng tiền dâng cúng là số tiền quá nhỏ, quá ít, nhưng lại là tất 
cả tài sản hiện có của bà. Chúa luôn yêu chuộng tấm lòng chân 
thành và lên án sự giả dối. Chúa muốn cho chúng ta đừng thẩm 
định giá trị của một con người ở vẻ bề ngoài, nhưng hãy thấu 
cảm tấm lòng của tha nhân, nhất là những người bé nhỏ, thấp 
mọn. Đồng tiền của bà góa cho thấy: Trị giá của một đồng tiền 
là con số được ghi trên mặt đồng tiền ấy, nhưng giá trị của 
đồng tiền tùy theo cách sử dụng nó. Bởi vậy, đôi khi, đồng tiền 
nhỏ, nhưng có giá trị lớn, và cũng có đôi khi, đồng tiền lớn 
nhưng lại có giá trị nhỏ.  

10 ngàn đồng chưa mua nổi một lon bia cho người nhậu 
nhoẹt, nhưng có thể mua một ổ bánh mì cho người nghèo qua 
bữa. Tờ tiền 500 đồng hình như không ai muốn xài nữa, nhưng 
có thể in được vài trang A5 của Lời Tỏ Tình, có thể mua được 
một trang Lời Chúa. Người nghèo hèn khốn khổ nhất trong xã 
hội hôm nay lại chính là những người giàu có không biết cho 
đi, hoặc cho đi chỉ vì muốn cho người ta biết mình giàu có. 
Đừng giữ cái cố tật tham lam, vun vén, tích cóp cho riêng mình 
nữa, để khỏi làm nô lệ cho đồng tiền, cho vật chất. Hãy chân 
thành giúp nhau có cuộc sống tốt đẹp. Của cho đi vì lòng bác ái 
chân thành là của để dành chắc chắn nhất. Của cất vào lẫm vào 
rương là của chắc chắn mất ngàn thu. Hãy sử dụng tài năng, trí 
tuệ, tài sản như quà tặng Chúa đã ban cho, không phải cho 
riêng mình,  nhưng nhận được là để chúng ta tiếp tục cho đi.  

Lạy Chúa, xin cho con ơn khôn ngoan sử dụng của cải 
đời này, mà sắm lấy thiên đàng mai sau. Amen. 
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10/6 CHÚA NHẬT TUẦN 10  TN  
Mc 3, 20-35 

SATAN ĐÃ TẬN SỐ 
“Satan đã tận số” (Mc 3, 26) 

Chúa Giê-su bận rộn rao giảng, chữa lành và đón tiếp 
mọi người, đến nỗi không có thời giờ nghỉ ngơi. Người nhà của 
Chúa e rằng người mất trí. Các kinh sư thì lợi dụng chuyện này 
cho là Người bị quỷ Bêelgiêbút ám và dựa vào thế quỷ vương 
mà trừ quỷ. Chúa Giê-su dùng chính cái suy nghĩ cố ý sai lầm 
của họ mà nói cho mọi người biết rằng kiêu căng, gây chia rẻ, 
hận thù là bản chất của ma quỷ, và sa-tan phải tận số chính vì 
sự kiêu căng, gây chia rẻ và hận thù ấy. Hơn nữa, tội phạm đến 
Chúa Thánh Thần là cố ý toa rập với Sa-tan, phủ nhận sự thật 
Chúa Thánh Thần soi sáng, cố ý không biết tội và sám hối thì 
không được tha thứ. Sa-tan đã tận số. Ai theo Sa-tan thì cũng 
tận số với nó. Thiên Chúa, chống lại ma quỷ. Bản tính của 
Người là khiêm nhượng, là xây dựng tình hiệp nhất yêu thương 
và Nước Thiên Chúa bền vững. Vì thế, ai thi hành ý muốn của 
Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em của Chúa Giê-su, được 
sống trong tình huynh đệ gia đình của Thiên Chúa.  

Ma quỷ thời nay không dùng cách bức bách hay cấm 
chúng ta giữ và sống đạo, nhưng nó vẻ ra cho chúng ta con 
đường rộng rãi tự do quyết định số phận tương lai của mình: 
Không ai cấm đến nhà thờ, nhưng tự nguyện ở nhà giữ đạo tại 
tâm cách dễ dãi. Phạm tôi nhưng mất cảm thức về tội. Việc 
lành không làm nếu không có lợi lộc gì ở đời này.  Tin vào 
Chúa Giê-su nhưng không tin Giáo Hội. Tự phụ là ông kia bà 
nọ, có học biết về Thiên Chúa nhưng không thực thi ý Chúa. 
Những chiêu thức ấy cực kỳ nguy hiểm cho đời sống các Ki-tô 
Hữu. Phải tỉnh thức. Hãy luôn kết hiệp với Lời Chúa và Thánh 
Thể Chúa, để khiêm nhượng nhận ra và thực thi thánh ý Chúa.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con kết hiệp với Người luôn, 
để con nhận ra và thực thi trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Amen. 
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11/6 THÁNH BÁC-NA-BA, TÔNG ĐỒ.  
Mt 10, 7-13 

NHẬN ĐƯỢC LÀ ĐỂ CHO ĐI 
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng 
không”. (Mt 10, 8) 

Chúng ta đã lãnh nhận đức tin, tình yêu, ơn cứu độ cách 
nhưng không, như những quà tặng quý giá bất cân xứng giữa 
người cho và người nhận. Vì thế, Chúa Giê-su muốn chúng ta 
hãy cho đi những thứ quý giá ấy cho mọi người, cho đi một 
cách hào phóng, như Thiên Chúa đã cho ta. Đừng quá bận tâm 
những thứ vật chất lỉnh kỉnh làm nặng nề thêm hành trang, làm 
chậm đi hoặc cản trở hành trình. Hãy lên đường đi trao ban 
những gì chúng ta đã nhận được. Đó là ý Chúa Giê-su muốn 
chúng ta thực hiện ngay hôm nay và cả đời chúng ta. 

 Hãy trao ban cho người một Đức Tin chân chính, bằng 
cách sống đức tin ấy ngay trong đời thường của mình. Hãy trao 
ban Tin Mừng cho mọi người, bằng chính cuộc sống hân hoan 
vui mừng hy vọng. Hãy trao ban bình an cho mọi người bằng 
chính cách sống bình an, yêu chuộng đức công chính và xây 
dựng tình yêu thương hiệp nhất. Là những môn đệ được Chúa 
sai đi vào đời, không chỉ để nói, để rao giảng, để giới thiệu 
Chúa bằng lời ngon lời ngọt, lời hoa mỹ, lời hùng biện, lời 
thâm sâu huyền bí, lời thần học, bác học… nhưng còn phải 
sống thực, sống có hiệu quả, thuyết phục tất cả những lời mình 
đã nói, đã rao giảng. Nếu đã nhận được chính con người Đức 
Giê-su và sự sống của Người, thì cũng hãy cho đi chính mạng 
sống đời mình, để mọi người được bình an hạnh phúc. Chúa 
Giê-su đã rao giảng không chỉ bằng Lời, mà còn bằng chính 
cuộc đời hy sinh, thương khó, chịu chết vì người mình yêu. 
Chúng ta không thể làm gì khác hơn được. “Nhận nhưng 
không, cho nhưng không”. Đừng đòi hỏi lợi lộc cho mình. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con noi gương các thánh Tông 
Đồ  hăng say Loan Tin Mừng bằng đời sống Tin Mừng. Amen.  
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11/6 THỨ HAI TUẦN 10 TN 
Phúc Âm: Mt 5, 1-12 

TÁM MỐI PHÚC 
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5, 3) 

Ai sống trên đời này mà không khát khao hạnh phúc. 
Thế nhưng, tìm đâu ra hạnh phúc thật giữa bao hạnh phúc ảo, 
hạnh phúc chóng vánh, hạnh phúc phàm tục thấp hèn?  Giáo Lý 
của Chúa Ki-tô dạy chúng ta lội ngược dòng đời. Người ta khát 
thèm cái giàu có vật chất để hạnh phúc, thì Chúa lại bảo hạnh 
phúc chính là không dính bén, không lệ thuộc, không phải khát 
thèm đến nỗi cắm đầu cắm cổ mà chạy theo nó. Người ta tưởng 
xử với nhau thủ đoạn ác độc để hơn người cho hạnh phúc, thì 
Chúa lại bảo phúc cho người hiền lành. Không ai muốn đau 
khổ vì không nhìn ra giá trị của đau khổ, còn Chúa lại bảo phúc 
cho kẻ chịu đau khổ để người khác được vui sướng. Phúc cho 
người khát khao điệu thiện, có lòng thương xót, sống trong 
sạch, ăn ở thuận hòa và chết vì chân lý…tất cả đều đi ngược 
với cái khát hạnh phúc của con người trần gian. 

Lời Chúa chân thật. Hãy cảm nghiệm, hãy thưởng thức 
cho được cái hạnh phúc thật mà Chúa Giê-su đã dạy, để biết 
được Lời dạy ấy đích thực là Lời Yêu chúng ta. Không ít người 
đã cảm nếm được niềm vui hạnh phúc lớn lao, khó kiếm, hạnh 
phúc khó tả, khó có khi buông bỏ mọi dính bén thế gian chóng 
vánh này, để lòng hướng tới cái vĩnh cửu là Thiên Chúa. Như 
thế đó, hạnh phúc thật là sống hiền lành giữa những người độc 
ác, sống hy sinh giữa những hưởng thu, sống trong sạch giữa 
những nhớp nhơ, sống công chính giữa những bất chính, sống 
thương xót giữa những vô cảm, sống an hòa và xây dựng an 
hòa giữa những ganh ghét thù hiềm… Hãy sống ngược lại với 
cách sống của trần gian, vì yêu mến Chúa, vì tin Lời Chúa là 
chân thật, là hạnh phúc thật. 

Lay Chúa xin giúp con tìm được nguồn vui hạnh phúc 
đích thực là thực thi Lời Chúa Giê-su dạy. Amen 
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12/6 THỨ BA TUẦN 10 TN 
Mt 5, 13-16 

CÁC CON LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG 
“Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5, 14) 

Các môn đệ là những người được Chúa Giê-su kêu gọi, 
tuyển chọn, giáo huấn, và thấm nhuần tinh thần của Người, 
Người bảo họ phải là muối ướp đời, phải là ánh sáng soi cho 
cuộc đời. Muối mặn. Muối không mặn thì không còn là muối 
nữa. Các môn đệ phải là muối mặn niềm tin, mặn cậy trông tín 
thác, mặn tình mến yêu, mặn chân lý, mặn đức công chính, mặn 
hy sinh, mặn ước muốn cho người hạnh phúc, mặn lòng nhiệt 
thành trao ban, mặn xót thương, mặn đức hiền lành khiêm 
nhượng, mặn tinh thần phục vụ. Phải mặn tất cả những điều tốt 
lành thiện hảo thấm nhuần từ lơi dạy và gương sống của Đức 
Giê-su. Cũng vậy, họ đã được thấm nhuần ánh sáng của Tin 
Mừng, là ánh sáng chân lý, tình yêu và ơn cứu độ, họ phải trở 
nên một tạo vật mới có sức phát sáng chiếu giãi cho nhân loại 
niềm vui thánh khiết và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sống thế nào 
cho thiên hạ nhận biết và ca tụng Thiên Chúa, là đã nên Muối 
và ánh sáng cho cuộc đời. 

Chúng ta cũng vậy, các Ki-tô hữu, được gọi ra khỏi bóng 
tối tội lỗi, được ơn thanh tẩy để mặc lấy con người Đức Ki-tô 
“Mặn và Sáng”, chúng ta cũng phải là những chứng nhân cho 
Tin Mừng. “Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra. Con cóc 
ngồi đó. Con cóc nhảy đi”. Bài thơ con cóc có 4 câu, bốn chữ, 
tưởng chẳng có gì hay ho để nói. Có ngờ đâu, thật quý. Dễ gì 
bước ra khỏi lòng mình. Quyết định nhảy ra là một quyết định 
táo bạo. Nhảy ra mới nhìn thấy ánh sáng. Ngồi đó mà chiêm 
ngưỡng ánh sáng. Và quyết định cuối cùng là không nhảy vào 
trong hang tối nữa, mà lại nhảy đi trong ánh sáng. Chúng ta hãy 
quyết tâm không sống trong tội lỗi tối tăm nữa. 

Lạy Chúa, xin cho con mặn tình yêu Chúa, sáng chân lý 
Chúa, và sống cho vinh danh Chúa giữa đời. Amen. 
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13/6 THỨ TƯ TUẦN 10 TN 
Mt 5, 17-19 T. An-tôn thành Pa-đô-va, Lm, TS HT. 

LÊ LUẬT CHÍNH LÀ LỜI YÊU THƯƠNG 
“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5, 17) 

Có thể, trong mắt người Do Thái thời bấy giờ, Đức Giê-
su là một nhân vật kỳ dị, bởi vì Người đã nói nhiều điều, đã làm 
nhiều việc không giống như tiền lệ, hoặc khác với những luật 
định trước đây. Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ thù chẳng hạn. 
Chữa lành trong ngày Sa-bat chẳng hạn. Nhưng Chúa Giê-su 
nói cho các môn đệ biết rằng: “Thầy không đến để huỷ bỏ Lề 
Luật, nhưng để kiện toàn Lề Luật”. Kiện toàn là làm cho hoàn 
chỉnh, trọn vẹn, cho vững chắc. Như thế có nghĩa là luật cũ 
chưa thực sự là hoàn chỉnh, còn thiếu sót, còn chưa hợp ý của 
Thiên Chúa. Luật mới, Luật của Chúa Giê-su phải là luật toàn 
thiện cách tuyệt đối: buông bỏ là buông bỏ tất cả, khiêm 
nhường phải đến tận cùng, hiền lành tới mức chịu đựng hết 
lòng hết sức, yêu thương tới mức cho đi tất cả, tha thứ đến 
muôn vạn lần tha thứ… và tất cả phải được thực thi cách chân 
thành và tuyệt đối vì uy danh Thiên Chúa.  

Tin Mừng của Chúa Giê-su chính là bản luật mới đã 
kiện toàn. Bản luật mới không chỉ được công bố bằng Lời, mà 
còn bằng cả cuộc đời của Người, không chỉ được phổ biến bằng 
chữ viết Do Thái hay Hy Lạp, hay bằng một loại ngôn ngữ loài 
người, nhưng bằng chính ngôn ngữ của Thiên Chúa Tình Yêu 
giàu lòng thương xót, không chỉ được viết bằng loại mực cực 
tốt đắt tiền để khỏi phải nhạt nhòa, mà còn được viết bằng máu 
hiến tế vì yêu của Người trên Thập Giá, một lần cho vĩnh cửu. 
Lể luật mới chính là Lời Yêu Thương của Thiên Chúa trong 
Đức Giê-su đang khao khát mỗi chúng ta lắng nghe và sống 
yêu thương như Lời đã sống. 

Lạy Chúa Giê-su, con tin Lời Chúa là chính Chúa. Xin 
cho con yêu mến Lời Chúa, luôn khát khao, luôn lắng nghe và 
thực hiện Lời Chúa trong suốt cuộc đời con. Amen, 
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14/6 THỨ NĂM TUẦN 10 TN 
Mt 5, 20-26.  

GIỮ CHO NHAU YÊU THƯƠNG, BÌNH AN 
“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận 
phạt” Mt 5, 22) 

Chúa Giê-su dặn dò các môn đệ đừng giữ lề luật cách 
hình thức phô trương bên ngoài, nhưng hãy giữ luật vì quý 
chuộng lề luật là kim chỉ nam cho cuộc đời đến bến đỗ hạnh 
phúc bình an. Bình an thật phải là bình an của Đức Công Chính 
tận căn cội, tận trái tim mình. Luật yêu thương không cho phép 
chúng ta xúc phạm từ thân thể đến danh dự uy tín của tha nhân. 
Luật cấm giết người là một chi tiết quan trọng của luật yêu 
thương. Vì thế không đợi đến việc làm cho người ta phải chết, 
mới mang tội giết người, mà chỉ cần làm cho anh em mình 
phẩn nộ, đã đủ bị luận phạt rồi.  

Quả thực, có quá nhiều cách giết người mà không cần 
đến súng đạn, dao búa, hay độc dược…Một sự vô cảm, vô lễ, 
một lời bất hiếu, đủ làm cho ông bà cha mẹ chết trong đau 
buồn. Một lời độc địa, lời bịa đặt, phóng đại, lời ác ý đủ làm 
cho tha nhân chết trong hàm oan. Một ánh mắt thiếu thiện cảm, 
thiếu nhân từ, thiếu khoan dung đủ giết chết những người đang 
cần xót thương. Một cử chỉ chừng như vô ý, đủ giết chết một 
khát khao chân thành. Một ý gian, lời dối, tính toán lọc lừa, một 
âm mưu bất chính đủ làm chết chính đương sự và cả những 
người có liên quan. Chúa muốn ta sống luật Yêu Thương từ tận 
tâm can mình. Hãy nhớ là Chúa biết trong thâm tâm chúng ta 
đang ước muồn gì, dự định gì, biết tất cả những thành ý và ác ý 
của chúng ta đối với tha nhân. Hãy luôn có ý ngay lành và cẩn 
trọng trong từng suy nghĩ, cử chỉ lời nói, để tránh tối đa những 
xúc phạm đến anh em, và nếu có vô tình xúc phạm, hãy khấn 
cấp làm hòa với anh em, cho tâm hồn của nhau được bình an. 

Lạy Chúa, xin giúp con tránh những lỗi phạm cố tình 
hay hữu ý làm tổn thương đến anh em con. Amen. 



 21 

15/6 THỨ SÁU TUẦN 10 TN 
Mt 5, 27-32. 

GIỮ CHO LÒNG TRONG SẠCH 
“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với 
người ấy trong lòng rồi” (Mt 5, 28) 

Giữ cho lòng mình trong sạch cách kiên vững trước 
những cám dỗ hướng về chuyện dâm ô, xác thịt ngoại tình, luôn 
là một thách đố không nhỏ đối với cả hai giới nam cũng như 
nữ, và không chỉ đối với những người chưa lập gia đình mà còn 
cả với những người đã có gia đình, kể cả những người hứa sống 
bậc độc thân, thánh hiến, kể cả những người đã cao niên. Xin 
đừng ai dám nói tự mình đứng vững, Hãy coi chừng kẻo ngã. 
Hãy tạ ơn Chúa vì cái khao khát tính dục rất tự nhiên trong ta, 
nhưng chỉ để thực hiện ý Chúa là trao ban tình yêu cho nhau và 
nối tiếp công cuộc sáng tạo chỉ trong hôn nhân công giáo mà 
thôi. Luật dạy chớ dâm ô, chớ ngoại tình. Chúa Giê-su dạy: 
khao khát thèm muốn chuyện vợ chồng đối với bất cứ một đối 
tượng nào khác ngoài hôn nhân là đã phạm tội ngoại tình trong 
lòng rồi. Hãy khiêm tốn mà nhận ra chúng ta hèn yếu luôn khát 
khao điều bất chính, phạm luật, lỗi đức ái, lỗi đức công bằng, 
lỗi đức trong sạch. Hãy nhờ ơn Chúa, nhờ tình yêu Chúa để 
hướng lòng chúng ta khát khao điều công chính.  

Con người, một nửa cái con, một nửa cái người. Ma quỷ 
luôn có âm mưu đẩy ta vào cách sống tự nhiên của cái con hơn 
là cái người. Hãy luôn canh giữ lòng mình trước những khát 
khao bất chính. Hãy đề phòng cạm bẫy. Đừng làm cớ cho 
người khác giới thèm muốn. Đừng quá chăm chút cho nhan sắc 
và đời sống tính dục của mình, không phải là nhu cầu quá cần 
thiết trong cuộc sống này. Hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự. 
Hãy yêu thương tha nhân bằng một tình yêu không mảy may 
vẫn đục chút ý chiếm hữu cho thỏa lòng ích kỷ của mình. 

Lạy Chúa, xin giúp con giữ tâm hồn luôn trong sạch tinh 
khiết, xứng đáng đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Amen 
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16/6 THỨ BẢY TUẦN 10 TN 
Mt 5, 33-37 

GIAN DỐI LÀ MÔN ĐỆ CỦA MA QUỶ 
“Thầy bảo các con: đừng thề chi cả” (Mt 5, 34) 

Nhờ phép thánh tẩy, chúng ta đã được tách ra khỏi sự 
gian dối của ma quỷ, được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, 
được thánh hóa trong sự thật của Thiên Chúa, và sống trong sự 
thật bình an và hanh phúc. Bởi vậy, Chúa Giê-su không muốn 
chúng ta trở lại con đường thề gian, nói dối theo cách của người 
phàm nữa. Hãy nhớ rằng: Ai sống trong sự gian dối, là sống 
chung với ma quỷ, chịu sự điều khiển của ma quỷ. Ai sống 
trong sự thật thì thuộc về Thiên Chúa, tin tưởng, lắng nghe và 
giữ Lời của Thiên Chúa, để đạt tới sự thiện trọn hảo, vững bền.  

Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự giả dối tràn lan 
khắp mặt đất. Giả dối từ trong thâm tâm của những người làm 
chính trị xã hội: hiệp ước ký, rồi hiệp ước xé; giả dối trong kinh 
tế từ sản xuất đến quảng cáo tiếp thị; giả dối trong các cộng 
đoàn, các gia đình; giả dối trong tình yêu vợ chồng, trong tình 
thương đồng loại; giả dối ngay trong việc bác ái, từ thiện; giả 
dối ngay trong các việc đạo đức. Thật là bi đát cho hoàn cảnh 
của những người sống trong sự giả dối: tâm hồn luôn bất an. 
Hoặc nếu sống trong giả dối mà tâm hồn lại không cảm thấy 
bất an, thì đáng thương hơn nữa, vì trái tim và cõi lòng họ đã 
hóa đá hồi nào mà họ chẳng hề hay biết. Chúa muốn chúng ta 
được bình an, hạnh phúc. Lời Chúa cứu chúng ta khỏi những 
bất an. Hãy cảm nghiệm được lòng yêu thương của Chúa trong 
lời cảnh cáo: “Lời các con phải: có thì nói có, không thì nói 
không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”. Ước gì mỗi lần nói 
dối, chúng ta được ơn nhận ra ngay rằng mình đang làm đồ đệ 
cho Sa-tan. Hãy quý chuộng sự thật. Biết rằng, không phải tất 
cả sự thật đều phải nói, nhưng khi đã nói là nói thật.  

Lạy Chúa, xin giúp con loại trừ ý gian dối ra khỏi tâm 
hồn, để xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen. 
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17/6 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN 
Mc 4, 26-34 

HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA 
“Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì 
người ấy không biết”. (Mc 4, 27) 

Thiên Chúa là Đấng hiểu thấu, yêu thương và chăm sóc 
mọi loài thọ tạo của Người. Người luôn để mắt dõi theo gìn giữ 
chở che, làm cho mọi loài phát triển theo ý tốt lành của Người. 
Bởi vì, Người là Cha quyền năng, thượng trí, khôn ngoan và 
giàu thương xót. Người biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết 
mình. Người yêu thương và ân cần lo lắng cho chúng ta nhiều 
hơn chúng ta biết yêu thương và tự lo lắng cho mình. Tin Mừng 
hôm nay xác tín cho chúng ta điều quý giá này. “Hạt giống vẫn 
nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”. 

Chúa muốn chúng ta luôn sống và làm việc vì lòng Tin 
Cậy Mến Chúa. Đừng lầm tưởng Thiên Chúa ở đâu xa, không 
biết, hoặc là Người chẳng bận tâm đến chúng ta, nhưng hãy 
nhận ra tình thương của Chúa, và nhận ra Người đang can thiệp 
vào đời sống chúng ta. Đừng tự phụ về trí khôn, tài năng hiểu 
biết của mình, nhưng hãy ký thác cả cuộc đời mình cho Chúa. 
Đừng quá lo lắng, lo sợ, nhưng hãy bình an thanh thản trong 
niềm tín thác hoàn toàn vào Chúa, như người nông dân kia cứ 
làm việc của mình phải làm là gieo hạt, còn việc hạt nẩy mầm, 
trổ sinh hoa trái là việc của Chúa. Và bấy giờ thì kết quả công 
việc dù thế nào thì cũng là hồng ân của Chúa. Việc làm ăn kiếm 
cái sống trong đời thường đã thế, việc gieo Hạt Tin Mừng, cũng 
vậy. Đừng lầm tưởng rồi tự phụ về khả năng, bằng cấp, học vị 
của mình có thể làm cho hạt giống Tin Mừng trổ sinh hoa trái 
và thu gặt về cho Chúa nhiều linh hồn, nhưng hãy khiêm tốn tín 
thác và xác nhận kết quả là của Chúa. Hãy tin tưởng vào Chúa, 
Một Đức tin bằng hạt cải cũng đủ sức chuyển núi dời non.  

Lạy Chúa, xin cho con lòng Tin, Cậy, Mến Chúa, và mọi 
việc chúng con làm đều vì Tin, Cậy, Mến Chúa. Amen. 
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Mt 5, 38-42 

THEO CÁCH CÔNG BẰNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU 
“Đừng chống cự lại với kẻ hung ác”. (Mt 5, 39) 

“Mắt đền mắt, rằng đền răng” là chuyện sòng phẳng, 
không ai nợ ai, nhưng với Chúa Giê-su, thì sòng phẳng như thế 
chưa phải là công bằng. Công bằng phải xuất phát từ lòng yêu 
thương, khoan dung, tha thứ, chấp nhận, cảm thông, nhịn nhục, 
chia sẻ, hy sinh. Vì thế, Chúa bảo: “Đừng chống cự lại với kẻ 
hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa 
má bên kia cho nó nữa”.  Kẻ hung ác hành xử theo cách hung 
ác của họ, nếu chúng ta lại hành xử với họ theo cách của họ đối 
với chúng ta, thì chúng ta cũng là kẻ hung ác, có khác gì họ 
đâu. Người nói xấu ta, bôi nhọ ta, ta lại nói xấu người, bôi nhọ 
người thì ta có gì khác hơn người. Người tìm cách làm hại ta, ta 
tìm cách làm hại người, sòng phẳng theo cách của loài người, 
nhưng không phải là lẽ công bằng theo ý Chúa Giê-su. Công 
bằng theo Chúa là thế này: người biết sống thế nào là tốt lành 
thì phải chia người chưa biết. Chia cái hiền hậu cho người hung 
dữ, chia cái khiêm nhượng cho kẻ kiêu căng, chia lòng yêu mến 
cảm thông cho ai vô cảm, chia cái nhẫn nhịn cho người áp bức, 
chia sự thứ tha cho kẻ để lòng oán hận, mưu tính trả thù.  

Ai yêu mến Chúa Giê-su thì hãy thực hành lẽ công bằng 
theo cách thiện hảo của Người. Người hạnh phúc là người 
chiến thắng “cái tôi đòi chiến thắng” của mình. Chúa Giê-su đã 
nêu gương sống khiêm nhượng để chiến thắng kẻ kiêu căng, 
gương sống nhẫn nhục để chiến thắng người áp bức, gương 
sống thứ tha để chiến thắng kẻ làm hại mình. Hãy noi gương 
Chúa Giê-su “ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên 
kia cho nó nữa”. Như thế là công bằng: chia điều thiện hảo cho 
người chưa có sự thiện hảo.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con noi gương trọn lành của 
Chúa, để sống trọn lành như ý Chúa muốn. Amen. 
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Mt 5, 43-48 Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ. 

SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI CỦA CHA 
“Các ngươi hãy yêu thương thù địch” (Mt 5, 44) 

Nếu chúng ta đã vẫn có một ngày sống với yêu thương, 
làm ơn cầu nguyện thì ấy đã là điều tốt đẹp. Thế nhưng, Chúa 
muốn chúng ta có một cuộc sống thiện hảo hơn, xứng đáng là 
con cái của Cha trên trời hơn nữa, khi ta biết: “yêu thương kẻ 
thù, làm ơn cho ai ganh ghét, cầu nguyện cho người bắt bớ, 
nguyền rủa”. Quả thực, Chúa hiểu rõ lòng ích kỷ, thiếu khoan 
dung của ta, bởi vì ta chỉ hướng ‘lòng yêu, việc làm ơn và lời 
cầu xin’ tới những người ta thích, ta yêu, người làm vui lòng ta 
thôi. Còn lại, những người xử không đẹp với ta, thì ta vẫn xếp 
họ khỏi danh sách những người chúng ta bận lòng. 

Chuyện này có vẻ muôn đời là chuyện thời sự nóng nhất 
trong ngày, chuyện thời sự từ trong gia đình đến ra ngoài xã 
hội. Thử xem, ngay cả người trong nhà với nhau, vợ chồng, con 
cái, anh em một nhà, thành viên trong cùng hội đoàn, cùng 
cộng đoàn, cùng giáo xứ, các linh mục trong cùng Giáo Phận, 
các tu sĩ trong cùng Hội Dòng… mà chẳng biết “yêu thương, 
làm ơn, cầu nguyện” cho nhau vì không vừa ý nhau, thì nói gì 
đến việc “yêu thương, làm ơn, cầu nguyện” cho ai khác. Cách 
sống này phản tác dụng truyền giáo, nếu không nói là làm nhạt 
nhòa đi, xấu đi, hoen ố đi, hay tệ hơn nữa là đánh mất đi hình 
ảnh của Đức Giê-su Ki-tô, hình ảnh của Thiên Chúa ngay trong 
đời sống các tín hữu. Ước gì không còn nghe thấy chuyện linh 
mục, tu sĩ, giáo dân hơn thua bôi nhọ nhau. Ước gì không còn 
nghe thấy chuyện vợ chồng, anh em hơn thua bài xích, chỉ trích 
nhau. Vì tất cả những điều ấy chứng tỏ chúng ta chưa xứng 
đáng, nếu không nói là chưa phải là con cái của Cha trên trời.  

Lạy Chúa, xin cho con ý thức con là con cái của Cha 
trên trời, “yêu thương, làm ơn, cầu nguyện” cho tất cả những ai 
không làm vui lòng con, còn ngược đãi, thù hại con. A men. 
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KỶ NIỆM 30 NĂM PHONG THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

ĐỪNG PHỤ CÔNG ƠN TIÊN TỔ 
“Vì danh Thầy, các con bị mọi người ghét bỏ”.(Lc 21, 17) 

Trải qua sáu triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh 
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam đã có hơn 100 
ngàn Đấng Tử Đạo được ghi nhận trong sổ sách. Vào lúc 9 giờ 
sáng ngày 19.6.1988 tại Rôma, Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã long trọng tôn phong 117 vị chân phước tử đạo tại 
Việt Nam lên hàng hiển thánh, gồm 96 người Việt Nam và 21 
vị thừa sai ngoại quốc. Đây là con số tiêu biểu cho hơn 100 
ngàn Vị Tử Đạo trong thời gian 300 năm Giáo Hội bị bách hại. 

Thư Mục Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Năm 2017, 
đã dành số 5 viết về biến cố lịch sử: “Giáo Hội Công Giáo Việt 
Nam, trải dài trong suốt bề dày lịch sử truyền bá đức tin. Năm 
2018, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Toà Thánh nâng 117 vị Tử 
đạo lên hàng hiển thánh. Đây là một dấu son trong lịch sử và là 
niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa 
đã ban cho Giáo Hội những chứng nhân anh dũng, dám sống 
mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi 
để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,23-25). Thật vậy, trong lễ 
phong thánh tại Rôma, ngày 19-6-1988, Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ: “Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, 
chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh 
chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị 
em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền 
cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị 
em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là 
những môn đệ đích thực của Đức Kitô”. 

Đừng phụ công ơn tiên tổ, cha ông chúng ta đã đổ máu 
viết nên trang sử Công Giáo Việt Nam hào hùng.  

Lạy Chúa, xin ban ơn anh dũng kiên cường, để chúng 
con làm chứng cho Chúa nơi quê hương yêu dấu này. Amen. 
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Mt 6, 1-6. 16-18 

BỆNH KIÊU CĂNG GIẢ DỐI ĐÁNG KINH SỢ 
“Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho 

ngươi” (Mt 6, 6) 
Kiêu căng, phô trương, giả dối, lọc lừa vẫn luôn là 

những căn bệnh bẩm sinh của con người. Bẩm sinh vì đó là căn 
tính của nguyên tổ sau khi phạm tội, mất ân sủng Chúa. Căn 
tính ấy cứ lưu truyền mãi tới muôn thế hệ cháu con trên mặt đất 
này. Máu Chúa Ki-tô đã tẩy sạch tội nguyên trong ta, nhưng 
con người vẫn cứ nghiêng chiều về điều kiêu căng, giả dối, vì 
không biết dùng ân sủng Chúa mà chế ngự, chữa lành căn bệnh 
của Sa-tan đáng sợ này. Thời nào cho đến thời nay, cũng cứ 
mãi còn những con người sống giả: đạo đức giả, khiêm nhường 
giả, yêu thương giả, từ thiện bác ái giả, vâng lời giả, khó nghèo 
giả, khiết tịnh giả, mục tử giả, tiên tri giả…tất cả chỉ vì căn 
bệnh kiêu căng quái ác kia đã di căn tới ý nghĩ, ngôn từ, cử chỉ, 
cách hành xử với nhau và với cả Tin Mừng. Thật đáng sợ! 

Lời Chúa đang xoáy sâu vào hang động, vào hầm trú bí 
ẩn của Sa-tan trong lòng ta. Đừng sống và làm việc với khát 
vọng hư danh. Đừng mong tên tuổi của mình rạng rỡ hơn tên 
tuổi của Thiên Chúa. Đừng tổ chức việc đạo đức cách hoành 
tráng, lớn lao với ước ao làm vẻ vang danh dự của mình, của 
tập thể, của cộng đoàn mình, của đơn vị mình. Đừng khoe 
khoang những việc từ thiện, bác ái, bố thí, hay công đức của 
mình để mong được mọi người ngưỡng mộ mình là người đạo 
đức. Hãy khiêm tốn nhận ra căn bệnh kiêu căng của mình đang 
trong giai đoạn di căn làm bấy nát tâm hồn mình. Hãy thành 
tâm sám hối và nhờ ân sủng Chúa mà chữa cho lành căn bệnh 
kiêu căng và giả dối. Hãy học sống với Chúa Giê-su hiền lành 
khiêm nhượng, là sự thật muôn đời. 

Lạy Chúa, xin giúp con sống đức khiêm nhường và thật 
thà của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô. Amen. 
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Mt 6, 7-15 Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ. 

LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI 
“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. (Mt 6, 9) 

Nội dung Kinh Lạy Cha trước tiên là cuộc gặp gỡ thân 
mật tình Cha con với người đang cầu nguyện, tình Cha với 
chúng con, là cả và anh em nhân loại. Một người cầu nguyện, 
liên kết với Cha, và trong Cha, liên kết với hết thảy mọi người. 
Kế đến là ước nguyện cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, 
ý Cha được thực hiện khắp mọi nơi. Sau nữa là nguyện xin cho 
có của ăn nuôi sống phần xác, xin tha thứ cho ta khi ta tha thứ 
cho người, nguyện xin gìn giữ khỏi chước cám dỗ, và sự dữ. 

Ngắn gọn, nhưng thâu tóm tất cả tâm tình muốn nói, và 
cần nói của chúng ta với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Điều 
đáng nhớ: đây không là bài kinh để đọc thuộc lòng, nhưng là 
lời thưa sống động, lời trò chuyện yêu thương, lời tâm sự nhỏ 
to thân tình, chân thành giữa con với Cha. Thiếu thân tình thì 
tâm sự chưa có niềm xác tín. Thiếu chân thành thì việc tâm sự 
ấy trở nên sáo rỗng. Thân tình và chân thành còn yêu cầu chúng 
ta không dừng lại ở một ước nguyện, mà còn phải cộng tác, 
thực thi cho ước nguyện ấy thành sự. Đừng đọc “Lạy Cha 
chúng con” mà luôn ích kỷ nghĩ đến mình, chẳng sống tình 
huynh đệ với ai. Đừng đọc “nguyện danh Cha cả sáng” mà luôn 
tìm kiếm chút hư danh cho mình, “nguyện Nước Cha trị đến” 
mà sống ngược lại với cách sống của công dân Nước Thiên 
Chúa, “nguyện ý Cha thể hiện”  mà cứ luôn làm mọi việc theo 
ý riêng mình. Đừng xin “lương thực hằng ngày” mà không nỗ 
lực làm việc, “xin tha nợ chúng con” mà chẳng tha nợ cho ai, 
xin giữ khỏi sa chước cám dỗ, mà lại không tránh dịp tội, “xin 
khỏi sự dữ” mà lại chiều chuộng sự bất chính. Hãy dùng kinh 
Lạy Cha mà tâm sự với Cha cách thân tình và chân thành. 

Lạy Chúa, xin cho lời kinh Lạy Cha là những lời chân 
tình của con đối với Cha mỗi phút giây trong đời. Amen. 



 29 

22/6 THỨ SÁU TUẦN 11 TN   
Mt 6, 19-23 

RA KHỎI CÁI KHO TÀNG TĂM TỐI 
“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”. 

Có ai tích trữ của cải vật chất vào kho tàng của mình mà 
được sống mãi để hưởng trọn kho tàng ấy đâu. Bởi con người 
rồi phải tàn lụi theo thời gian, và của cải rồi cũng thay ngôi, đổi 
chủ. Chúa muốn chúng ta phải khôn ngoan mà tích trữ vào kho 
tàng vĩnh cửu những nhân đức, yêu thương, phục vụ, bác ái. 
Một ngưỡng vọng vô biên chỉ có nơi Thiên Chúa. Nơi người 
chúng ta mới được hưởng trọn kho tàng vĩnh cửu. Kho tàng để 
ở đâu thì lòng trí cũng ở đó. Vì quá chăm chút, tích lũy, vun 
vén cái hay hư nát cách mê muội, mà lòng trí con người ra mụ 
mị. Biết nó sẽ hư nát đó, mà vẫn cắm cúi làm tôi mọi cho nó 
suốt đời. Lòng trí nặng nề, bị trói buộc, giam cầm ở cõi đất, làm 
sao cho thanh thoát nhẹ nhàng mà hướng tới cõi siêu nhiên? 

Tất cả mọi tội ác đều bắt nguồn từ lòng tham lam của cải 
vật chất. Đừng để con mắt phải thèm thuồng những điều chóng 
vánh ở đời. Hãy dùng con mắt của Thiên Chúa thượng trí mà 
nhận cho ra giá trị đích thực của vật chất, đó chỉ là người giúp 
việc cho chúng ta được nên thánh, chứ không phải là kẻ thống 
trị chúng ta. Đừng bận lòng tới những thứ hư nát ấy nữa. Hãy 
biết nơi chúng ta đang về và phải đến. Không phải là một nấm 
mồ, nhưng còn là một cuộc biến đổi để vào cõi sống trường 
sinh. Giam mình trong kho tàng vật chất là tự làm đui chột đôi 
mắt mình. Hãy dùng đôi mắt mình mà nhìn thấy ánh sáng chân 
lý Chúa, và bước đi trong ánh sáng. Tham lam, vun vén, tích 
lũy vật chất vào kho tàng dưới đất là mang tội ác với chính linh 
hồn mình, là tự gieo mình vào cõi chết đời đời, là tự chuốc vào 
mình cái thất bại lớn nhất đời người. Hãy bước ra khỏi sào 
huyệt tham lam là kho tàng vật chất tăm tối ngu muội ấy. 

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa là tất cả vĩnh cửu 
cho con, để lòng con luôn khát khao Chúa. Amen. 
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23/6  THỨ BẢY TUẦN 11 TN   
Mt 6, 24-34 

TIN CẬY MẾN CHÚA TRƯỚC ĐÃ 
“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. (Mt 6, 34) 

Chăm lo cho đời sống phần xác của mình, của gia đình, 
người thân, và của cả mọi người, là bổn phận của mỗi người 
trong cuộc sống này.  Ai có đủ điều kiện sức khỏe mà không 
chăm lo làm việc kiếm sống cho mình và cho người, là người 
lười lĩnh ăn bám. Ai chỉ chăm lo cho mình mà không bận tâm 
tới gia đình, tới mọi người là người ích kỷ, vô cảm. Hẳn đời 
sống trần gian là như thế. Ai cũng phải lo lắng, làm việc kiếm 
sống. Nhưng ai quá lo cho đời sống phần xác mà quên mất đi 
đời sống của linh hồn, đời sống tâm linh để đến một lúc, đánh 
mất cả xác cả hồn, thì ấy là người thiếu khôn ngoan. Chúa Giê-
su muốn chúng ta biết khôn ngoan xếp thứ tự ưu tiên cho việc 
chăm lo phần hồn và sự sống đời sau. Chúa nói: Tiên vàn hãy 
lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Mọi 
sự khác Người sẽ ban cho. Đừng quá lo lắng cho ngày mai. 
Ngày nào có sự khổ của ngày đó. 

Chúa Giê-su không bảo chúng ta lười lĩnh ngồi chờ sung 
rụng, nhưng muốn chúng ta hãy Tin, Cậy, Mến Chúa trong khi 
chăm lo, làm việc kiếm sống ở đời. Đừng quá tin vào tài năng, 
hiểu biết của mình. Đừng cậy dựa vào sức mình. Đừng thiếu 
lòng mến yêu Chúa, mến yêu người khi làm việc. Chính lòng 
Tin Cậy Mến sẽ cho chúng ta ơn bình an, và thoát khỏi những 
phiền nhiễu bởi sự lo lắng thái quá.  Không ai có thể làm tôi hai 
chủ. Tiền bạc vật chất chỉ là phương tiện, không phải là cứu 
cánh của chúng ta. Chính Chúa mới là cứu cánh, là cùng đích 
đời ta. Đừng tôn thờ đồng tiền của cải vật chất, rồi gắn bó mật 
thiết đến nổi không thể tách rời nó, nhưng hãy tôn thờ, yêu mến 
kết hiệp liên lỉ với Chúa. Hãy tin: Có Chúa là có tất cả. Mất 
Chúa là trắng tay đời này, và cả đời sau nữa.  

Lạy Chúa, con Tin, Cậy và yêu mến Chúa. A men 
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24/6 SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA 
Lc 1, 5-17 Lễ Vọng 

KIẾN TRÌ KHẤN XIN CHÚA 
“Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai” (Lc 1, 13) 

Theo Thánh Luca, Giacaria và vợ là bà  Elizabeth, là 
những người công chính, không có gì đáng trách trước mặt 
Chúa và người đời, nhưng ông bà có một nỗi buồn suốt đời 
người: nỗi buồn không có con. Đối với suy nghĩ của người đời 
có thể đó là điều vô phúc, nhưng đối với ông bà thì vẫn kiên trì 
khấn xin Thiên Chúa, cho dẫu biết rằng bà son sẻ, và cả hai đều 
đã đến tuổi già. Và Thiên Chúa đã không những nhậm lời ông 
bà, mà còn ban cho ông bà một con trai, người được sinh ra để 
thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của 
Người.  Thánh Gioan thánh sử viết: “Có một người Thiên Chúa 
sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng cho ánh sáng và 
chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa”. (Ga 1, 6-7).  

Không có gì mà Thiên Chúa không thể. và hơn thế nữa, 
Người không ngần ngại thực hiện bất cứ việc gì có thể mang lại 
cho dân người niềm vui, bình an, và hạnh phúc. Lời Chúa mời 
gọi chúng ta hãy noi gương ông bà Giacaria và Elizabeth sống 
đạo đức, tuân giữ lề luật Chúa, chu toàn việc thờ phượng Thiên 
Chúa, kiên trì cầu xin Chúa, thì Chúa sẽ đáp lời. Người sẽ biến 
nỗi buồn mênh mang kia thành niềm vui bất tận. Người sẽ ban 
cho ta nhiều hơn gấp bội lần điều ta khấn xin. Người sẽ chuộc 
lại cho ta những điều vinh dự cao quý để bù đắp lại bao nỗi 
buồn tủi nhục đã qua. Người sẽ dẫn đưa chúng ta đi vào quỹ 
đạo tình yêu và kế hoạch cứu độ của Người. Lòng tin tưởng thờ 
phượng, đức cậy trông kiên cường, đức mến yêu tuyệt đối của 
chỉ một gia đình nhỏ, đủ để Thiên Chúa ban niềm vui cho cả 
một dân tộc, cho cả và loài người. Gia đình ông bà Giacaria và 
Elizabeth là một minh chứng hùng hồn nhất. 

Lạy Chúa, xin cho con tuân giữ luật Chúa, sống lời Chúa 
dạy và kiên trì khấn xin điều đẹp lòng Chúa. Amen. 
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24/6  SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA 
Lc 1, 5-17 lễ trọng. 

TÊN CỦA THIÊN CHÚA ĐẶT CHO 
“Tên con trẻ là Gioan”. (Lc 1, 13) 

Gioan có nghĩa là: “Thiên Chúa là ân sủng”. “Gioan” là 
tên mà chính Thiên Chúa phán bảo ông Giacaria phải đặt cho 
con trai của mình, được sinh ra bởi bà Elizabeth, vợ ông. Cái 
tên mà trong dòng họ tự bao đời này chưa hề có. Cái tên mang 
tính mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa xót thương và thi ân. Và 
đúng là như thế, bởi “con trẻ này sẽ được tràn đầy Thánh 
Thần, đi trước Đấng Cứu Thế, dọn lối cho Người.  

Mỗi chúng ta cũng đã có một cái tên do cha mẹ đặt cho. 
Khi đặt tên cho con, cha mẹ nào cũng gửi gắm vào trong cái tên 
ấy một ước muốn thánh thiện là mong cho con mình trở thành 
một con người tốt lành, thành công trong đời người. Với các 
Ki-tô hữu, thì điều quý giá nhất, chính là qua Bí Tích Thánh 
Tẩy, mỗi người lại được nhận một cái tên mới do chính Thiên 
Chúa đặt cho: cái tên ấy là “Giê-su Ki-tô”, để được tháp nhập 
vào dòng họ của Thiên Chúa, vào gia đình của Thiên Chúa. 
Chúng ta không chỉ đi trước dọn đường cho Chúa Giê-su đến, 
như Gioan tiền hô, mà chính là Đức Ki-tô đang cùng đi với 
chúng ta trong hành trình đời người, để chúng ta cùng với 
Người làm công việc của Người là Cứu Thế. Còn gì vinh dự 
cho bằng. Còn gì cao quý cho bằng. Nhưng thiết tưởng, được 
mấy người nhận ra cái hồng phúc vinh dự ấy để mà thực hiện 
cho trọn vẹn thánh ý của Chúa giữa cuộc đời này. Xin hãy nhớ 
tên của mỗi người chúng ta là “Giê-su Ki-tô”. Vậy, ta phải 
sống, phải làm việc như Đức Giê-su Ki-tô đã sống và làm việc.  

Xin Thánh Gioan cầu thay nguyện giúp cho con sống 
đúng với tên gọi mới mà Thiên Chúa đã ban cho khi đã được 
thanh tẩy: một Giê-su Ki-tô mới, trong thời đại mới, hành trình 
mới, sứ vụ mới là loan báo cho mọi người biết Tin Mừng về 
lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa.  A men. 
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24/6  CHÚA NHẬT XII TN B 
Mc 4, 35-40 
ĐỪNG TƯỞNG LẦM CHÚA KHÔNG QUAN TÂM 

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”. 
(Mc 4, 41) 

Các môn đệ cùng Chúa Giê-su đi thuyền sang bờ bên kia 
biển hồ. Chúa Giê-su ngủ ở đầu lái. Một cơn bão lớn bất ngờ 
kéo đến. Sóng lớn va đập và nước biển ùa tràn vào làm thuyền 
sắp chìm. Các ông sợ hãi cuống cuồng la lên. “Thưa Thầy, 
chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”. Chúa 
nói: “Sao kém tin, sợ hãi?!”. Và Người đã phán lời: “Hãy im đi, 
hãy lặng đi”. Và biển lặng. Các ông hỏi nhau: “Người là ai mà 
cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”.  

Đừng tưởng lầm Chúa không quan tâm đến cuộc sống 
chúng ta. Đừng tưởng lầm người ngủ quên hay Người đi đâu xa 
vắng. Cũng đừng tưởng lầm Người bỏ mặc chúng ta giữa biển 
đời phong ba bão táp. Người vẫn ngay bên đời ta. Người vẫn 
đồng hành với ta từng nhịp bước. Người vẫn thao thức với 
chúng ta từng nỗi niềm. Và Người vẫn ban mọi điều tốt đẹp 
nhất cho chúng ta. Điều quan trọng nhất của mỗi người là phải 
tin tưởng vững chắc như thế. Chúa đang ở trong lòng thuyền. 
Chúa đang ở trong lòng ta. Đừng trách Chúa vô tâm nhưng hãy 
khẩn khoản thân thưa cùng Người với một niềm xác tín.  

Con thuyền cuộc đời của mỗi người luôn chòng chành 
chao đảo, nhưng hãy vững tâm cậy tin. Con thuyền Giáo Hội 
vẫn luôn phải đương đầu với biết bao làn sóng kinh hoàng của 
sự dữ suốt hơn hai ngàn năm qua, nhưng Chúa muốn chúng ta 
đừng cuống cuồng sợ hãi, một vững dạ tin tưởng cậy trông vào 
quyền năng của Người. Và quả thực, con thuyền Giáo Hội vẫn 
bình an, vẫn dong buồm ra khơi tung lưới cho những mẻ cá lạ 
lùng, vẫn đưa đoàn dân Chúa về đến bến bờ bình an.  

Lạy Chúa, xin cho con niềm xác tín vững vàng, và bền 
bỉ vào quyền năng và lòng yêu thương của Chúa. Amen. 
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25/6  THỨ HAI TUẦN 12 TN 
Mt 7, 1-5 

ĐỪNG XÉT ĐOÁN 
“Hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi trước đã”. (Mt 7, 5) 

Con người chúng ta có cái cố tật là thích xét người, mà 
không chịu xét mình; nhìn thấy cái xấu, cái lỗi của người, còn 
cái xấu, cái lỗi của mình thì không nhận ra, không chấp nhận, 
và đôi khi còn cố chấp, bào chữa. Phải gọi chuyện xét người là 
cố tật, bởi vì nó đã tàng hình trong con người chúng ta từ căn 
cội kiêu căng. Từ xét người theo cách đoán già đoán non chủ 
quan, đến định kiến, rồi đến kết án và cuối cùng là loại 
trừ…Đúng là một quy trình của cố tật ích kỷ, kiêu căng, vô cảm 
ma quỷ đã vạch sẵn mà chúng ta không hay biết, hoặc chẳng 
cảnh giác. Bởi vậy, xin đừng xem chuyện xét đoán người là 
chuyện nhỏ. Chính cái cố tật xét người nhỏ tí tí này đã làm hư 
hỏng tâm hồn của bao con người tưởng như là lớn quyền, lớn 
chức, đáng kính nể. Người làm cha mẹ không nên xét đoán con 
cái theo cách chủ quan của mình, nhưng phải cảm thông và 
thấu hiểu. Kẻ có trách nhiệm đối với bề dưới cũng phải hết sức 
cẩn thận khi xét bề dưới, và càng không nên lưu lại trong mình 
một định kiến. Người với nhau trong cuộc đời cũng phải tránh 
tới mức tối đa việc xét người, để có thể giữ cho nhau sự hài hòa 
cần có. Hãy tìm cách thấu hiểu, nghĩ tốt cho nhau hơn là bộp 
chộp xét, đoán, kết án, loại trừ để phải lỗi đức yêu thương. 
 Chúa Giê-su rất tinh tế và Người dạy chúng ta đừng xem 
thường chuyện nhỏ này. Chúa nói: “Hãy lấy cái xà khỏi mắt 
ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt 
anh em ngươi”. Ước gì khi chúng ta có ý xét người, thì hãy nhớ 
“Hãy xét mình trước đi”. Hãy nhận ra mình, dù có là nhỏ hay 
lớn, ông này bà kia đi nữa, thì cũng còn bao nhiêu tính hư tật 
xấu, bao nhiêu là lầm lỗi, còn cả những tội chưa công khai.  
 Lạy Chúa, xin giúp con khiêm nhường nhận ra sự hư 
đốn, tật nguyền của con, và xin chữa lành con. Amen. 
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26/6  THỨ BA TUẦN 12 TN 
Mt 7, 6. 12-14 

CUỘC SỐNG CHAN HÒA TÌNH YÊU 
“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các 

con, thì hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12) 
Đức Tin là của thánh, là ngọc trai. Hãy quý chuộng Đức 

Tin vì là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Đừng đánh mất 
Đức Tin vào tay sa-tan. Đừng vất bỏ Đức Tin vào nơi bất 
chính. Đức Tin hãy có việc làm. Việc làm của Đức Tin là Đức 
Ái, là thi thố tình thương, là chia sẻ niềm tin đúng vào nơi khát 
khao mong đợi, là khiêm nhượng cúi đời mình xuống mà chạm 
đến nỗi đau nhân loại để bày tỏ lòng xót thương của Chúa cho 
mọi người. Đức Ái của ta phải phản chiếu chính xác Đức Ái 
của Thiên Chúa, Cha của chúng ta trên trời, trong Đức Giê-su. 

Bởi vậy, để làm cho Đức Ái sinh hoa trái, Chúa Giê-su 
yêu cầu chúng ta rằng: “Những gì các con muốn người ta làm 
cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! 
Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy”. Và dĩ nhiên phải 
hiểu là nếu không thực hiện cái “khuôn vàng, thước ngọc” này, 
thì chúng ta đã lỗi Đức Ái. Và khi lỗi Đức Ái, thì hiểu là đã vất 
bỏ Đức Tin của chúng ta vào trong tay quỷ dữ rồi 

Đức Tin và Đức Ái còn tha thiết kêu mời chúng ta hãy đi 
vào con đường hẹp, con đường khước từ những gì là phù vân 
hào nhoáng chóng vánh, con đường từ bỏ chính mình, con 
đường chịu thương chịu khó với Chúa Ki-tô vì phần rỗi của 
mình và của mọi người. Đức tin mà không có từ bỏ, hy sinh lý 
trí, thì Đức Tin chưa trọn vẹn. Đức Ái mà không có từ bỏ, hy 
sinh chính cái tôi của mình, thì Đức Ái gian ngoa, giả dối.  

Lạy Chúa, xin cho con biết rằng chính lúc con yêu 
thương và thực hiện những điều tốt lành cho mọi người, ấy là 
lúc con biểu lộ, gìn giữ, và làm cho vững mạnh đức tin của con 
vào Thiên Chúa. Xin giúp con biết sống chan hòa tình yêu 
thương với mọi người. A men. 
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Mt 7, 15-20 

HÃY THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÃ TIN VÀ LOAN BÁO 
“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng” (Mt 7, 20) 

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các thứ giả 
đang lên ngôi, nếu không nói là “mọi sự đều giả dối”. Hàng giả 
đã đành, mà con người cũng giả, đạo đức cũng giả, tình yêu 
cũng giả, đến nỗi chẳng ai dám tin đâu là thật. Và sống trong 
một thế giới toàn những thứ giả, người giả như thế, nếu ta 
không đứng vững thì rất dễ dàng bị cuốn hút vào vòng xoáy giả 
dối, tiêm nhiễm cách nghĩ, cách nói, cách sống mà thiên hạ cho 
là chân lý mới, chân lý của số đông. Không chạy chọt thì không 
thăng quan tiến chức. Không toa rập với giả dối thì sẽ bị cơ chế 
giả dối loại trừ. Không dại gì phải thật để chịu thiệt…Đến ngay 
các việc đạo đức, thờ phượng, mà cũng chỉ chú trọng cái hình 
thức to tát, hoành tráng ở bên ngoài, thiếu đi cái chân thật ở bên 
trong, thì thử hỏi, tìm đâu ra địa chỉ của niềm tin chính đáng. 

Quả đúng như lời Chúa Giê-su đã cảnh tỉnh chúng ta: 
“Hãy coi chừng các tiên tri giả”. Tiên tri giả ấy là những người 
đang loan báo cho chúng ta một cách bình an mới, một cách 
hạnh phúc mới, một niềm tin mới được đặt vào chỗ vật chất 
phù phiếm, chóng vánh. Nhưng tiên tri giả ấy, hãy coi chừng lại 
là chính chúng ta, khi chúng ta loan báo một Thiên Chúa, một 
Đức Giê-su Ki-tô, mà chẳng hề sống như Đức Giê-su đã sống, 
yêu như Thiên Chúa đã yêu. Đừng nhân danh Đức Giê-su thiện 
hảo, công chính mà làm những điều tồi tệ, bất chính. Đừng rao 
bán Đức Giê-su để ky cóp vun vén cho mình cái vinh hoa lợi 
lộc trần gian này. Hãy sống trọn vẹn điều mình đã rao giảng. 
Chính cuộc sống yêu thương hy sinh chia sẻ cho người, là hoa 
trái để mọi người xác nhận chúng ta đã rao giảng một giáo lý 
yêu thương, một Tin Mừng cứu rỗi.  

Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa là nguồn thật, 
và thực thi thánh ý Chúa qua Lời dạy của Tin Mừng. Amen. 
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Mt 7, 21-29 Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo 

ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI 
“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát” (Mt 7, 24-27) 

Chính việc “lắng nghe và thực hiện Lời Chúa dạy” quyết 
định cho chúng ta phần rỗi đời đời trong Nước của Thiên Chúa. 
Chúa Giê-su nói người chỉ nghe Lời Chúa mà không đem ra 
thực hành, ví như người dại xây nhà mình trên cát, sẽ sụp đổ. 
Còn ai nghe Lời Chúa mà đem ra thực hành, ví như người khôn 
xây nhà trên đá, bền vững tới mai sau trong Nước Trời. 

Hãy nhìn lại cách sống đạo hôm nay. Một là: Có những 
người không tha thiết lắng nghe Lời Chúa. Tham dự thánh lễ 
chiếu lệ, đi trễ, về sớm, không nghe được Lời Chúa, không bận 
tâm nghe bài giảng. Trong nhà thì chẳng có một câu Lời Chúa 
nào. Và nếu có, cũng chẳng lấy làm điều. Hai là: có những 
người nghe Lời Chúa, có nghe bài giảng, có suy tư, có biết ý 
Lời Chúa nhưng không muốn thực hiện. Ba là: có người sốt 
sắng nghe Lời Chúa, chăm chú nghe giảng, có nghiên cứu, 
nhưng không phải để sống Lời Chúa, mà là để dạy người ta 
sống, để tranh cải, bắt bẻ, để chứng tỏ cho mọi người rằng ta 
biết nhiều, hiểu nhiều về Lời Chúa. Bốn là: có người sốt sắng 
nghe Lời Chúa, và để cho Lời Chúa tác động vào ý nghĩ, lời nói 
hành động của mình, để Lời Chúa biến đổi cuộc sống mình, 
mỗi ngày mỗi thực hiện đúng như Lời Chúa dạy. Quả thực, con 
số người nghe và đem Lời Chúa ra mà thực hành là quá ít, là 
thiểu số. Thật đáng tiếc cho chúng ta. Thật đáng buồn cho nỗi 
khát khao, kỳ vọng cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúa khát khao 
chúng ta vào Nước Trời. Chúa ban Lời Chúa để chúng ta vào 
Nước Trời. Xin đừng vô tình đối với lòng yêu thương của 
Chúa. Hãy thực hành Lời Chúa để được bình an, hạnh phúc. 

Lạy Chúa, căn nhà cuộc đời của chúng con sắp sụp đổ vì 
xây trên cát. Xin giúp con yêu mến, lắng nghe Lời Chúa, và 
đem ra thực hành trong cuộc sống chúng con. Amen. 
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28/6 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ 
Ga 21,15-19 Lễ Vọng 

CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG? 
“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 15) 

Chúa Giê-su hỏi Phê-rô đến ba lần: “Con có yêu mến 
Thầy không”. Và cả ba lần Phê-rô đều đáp: “Thưa Thầy, có. 
Thầy biết con yêu mến Thầy”. Và Chúa Giê-su trao cho Phê-rô 
quyền chăm sóc, chăn dắt đoàn chiên của Người, đó là quyền 
Mục Tử.  

Chúa muốn chúng ta biết rằng “yêu mến Đức Giê-su” là 
yêu cầu chính yếu và quan trọng trong đời mục tử. Bởi, có “yêu 
mến Đức Giê-su” thì không chỉ nên giống Người trong mọi sự, 
mà còn là Chính Người (Ipse Christus) trong mọi sự: -là Chính 
Người có lòng yêu đoàn chiên, -là Chính Người có sứ vụ dẫn 
dắt đoàn chiên đến đồng cỏ xanh có dòng suối no thỏa ân sủng, 
-là Chính Người có lòng hiền lành khiêm nhượng cúi xuống tận 
những nỗi đau của đoàn chiên mà rửa sạch, băng bó, -là Chính 
Người đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào, -là 
Chính Người hy sinh dâng hiến mạng sống mình cho đoàn 
chiên, - là Chính Người có Lời Hằng Sống và là Bánh Hằng 
Sống nuôi đoàn chiên…Và cuối cùng, “yêu mến Đức Giê-su” 
là sẽ bằng lòng chết cái chết như Đức Giê-su đã chết: “Anh sẽ 
phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi 
anh chẳng muốn” 

Ai trong chúng ta cũng được Chúa Giê-su thẩm vấn: 
“Con có yêu mến Thầy không”. Và cũng đã được trao quyền 
mục tử: trong gia đình, trường học, cộng đoàn. Hãy cầu nguyện 
cho Đức Thánh Cha, cho các Giám Mục, Linh Mục và cả cho 
mỗi người chúng ta nữa chu toàn ơn mục tử. Ước gì, lòng yêu 
mến Chúa Giê-su Ki-tô sẽ thúc bách chúng ta yêu đời, yêu 
người và tận hiến đời mình vì phần rỗi của mọi người.   

Lạy Chúa Giê-su “Chúa biết con yêu mến Chúa”. Xin 
giúp con nên giống Chúa trong mọi sự. A men. 
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29/6  Thứ Sáu. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, 
TÔNG ĐỒ, lễ trọng. Mt 16, 13-19 

CON LÀ ĐÁ 
“Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” 
(Mt 16, 18) 

Thánh Phê-rô xác tín: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên 
Chúa hằng sống”. Xác tín này không bởi học vấn, trình độ, hay 
sự khôn ngoan thông thái bẩm sinh của Phê-rô, nhưng là bởi 
Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương của Người. Vì thế Chúa 
Giê-su vui mừng báo cho Phê-rô biết: “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”. Chính 
điều xác tín bởi Thiên Chúa Cha mạc khải này, Chúa Giê-su 
thiết lập Hội Thánh của Người trên nền tảng Đức Tin của Phê-
rô, và trao chia khóa Nước Trời cho người cầm đầu Hội Thánh, 
cùng với quyền mở cửa hay đóng cửa, đón nhận hay từ chối, 
cởi mở cầm buộc hay cho bất cứ con người nào trên đời. “Con 
là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa 
ngục sẽ không thắng được…” 

Thánh Phao-lô không trực tiếp sống với Chúa Giê-su, 
nhưng sau khi bị “luồng sáng của Thiên Chúa” đánh ngã ngựa 
tại Đamas trên đường đi bắt bớ nhưng người theo Chúa Giê-su, 
Nhờ luồng sáng Thánh Thần và tình yêu, ông đã được thuộc 
trọn về Chúa Giê-su và ơn Rao Giảng Tin Mừng cho mọi loài. 

Mừng kính Thánh Phê-rô và Phao-lô, mỗi chúng ta hãy 
tạ ơn Chúa vì được sống trong Giáo Hội Người. Hãy xin ơn 
mạc khải để xác tín: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 
sống”. Hãy khao khát chân lý để nhận được “luồng sáng của 
Thiên Chúa”. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con phải làm gì”. 
Hãy mở lòng đón nhận thánh ý và thực hiện thánh ý Chúa trong 
cuộc đời chúng ta, vì phần rỗi của mình và của mọi người. 

Lạy Chúa, xin gìn giữ Giáo Hội Chúa bền vững và luôn 
trở nên ánh sáng soi muôn dân biết ơn Cứu Độ. Amen. 
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29/6  THỨ SÁU. TUẦN 12 TN 
Mt 8, 1-4 

LỜI KHẨN CẦU CHUẨN MỰC 
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch” (Mt 8, 2) 

Chúng ta có quá nhiều nhu cầu trong cuộc sống ở trần 
gian này. Chúng ta đã từng tha thiết nguyện xin Chúa ban cho 
chúng ta đủ mọi thứ nhu cầu mà không biết phân biệt nhu cầu 
nào là chính đáng và chưa chính đáng. Kêu xin mà không được 
đáp ứng, hoặc đáp ứng không thỏa mãn, thì chúng ta lại bất 
bình, nổi loạn, xuống đường, có khi còn tẩy chay Thiên Chúa ra 
khỏi cuộc sống chúng ta. Thật là vô lý. Sao không thể tin rằng: 
Thiên Chúa là Cha yêu thương con cái mình, một người Cha 
khôn ngoan thượng trí biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình, 
biết rõ nhu cầu nào dẫn chúng ta vào cõi sống và nhu cầu nào 
dẫn chúng ta vào cõi chết ngàn thu. Và Người ban cho chúng ta 
điều tốt nhất để được sống đời này và cả đời sau nữa. Hẳn là 
Người không thể ban cho ta điều có thể có lợi cho đời này, thỏa 
mãn đời này, mà lại nguy hại cho ta ở đời sau. Hãy biết lòng 
Chúa, như lòng người Cha yêu thương và khôn ngoan, luôn cân 
nhắc điều có lợi cho con cái Người.  

Người phung hủi trong đoạn Tin Mừng hôm nay, có nhu 
cầu là được chữa lành, được mạnh khỏe, thế nhưng anh ta đã 
giới thiệu cho chúng ta một cách khẩn cầu chuẩn mực: “Lạy 
Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Anh ta 
không nói; “Lạy Chúa, xin chữa lành con”, cũng không nói: 
“lạy Chúa, Người phải chữa lành cho con vì con đã làm việc 
này việc kia trong giáo xứ, con đã dâng cúng, con có công 
trạng với Người”. Nhưng rất khiêm tốn, chân thành, và tuân 
theo Thánh ý khôn ngoan của Chúa: “Lạy Ngài, nếu Ngài 
muốn…”. Ước gì, đây cũng là cách cầu xin của chúng ta.  

Lạy Chúa, con có quá nhiều nhu cầu cho cuộc sống hôm 
nay ở trần gian, Chúa biết cả. Vậy, xin Chúa thực hiện nơi con 
điều Chúa muốn, không phải điều con muốn. Amen.  
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Mt 8, 5-17 Các Thánh Tử đạo tiên khởi của HT  Rô-ma. 

MỘT ĐỨC TIN MẠNH MẼ 
“Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong 
Nước Trời” (Mt 8, 11) 

Kết thúc trình thuật Tin Mừng hôm nay về việc Chúa 
Giê-su chữa lành nhiều bệnh tật, trừ quỷ ám nhiều người, 
Thánh Matthêu viết: “như thế là ứng nghiệm lời tiên tri Isaia 
nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã 
mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”. Vâng, việc của 
Chúa Giê-su là Người đã thi hành đúng sứ vụ cứu thế của Đấng 
Cứu Thế. Còn việc của chúng ta là tin tưởng tuyệt đối vào 
quyền năng và lòng thương của Người, để được Người cứu 
chữa. Chúa Giê-su đang gánh lấy nỗi đau của chúng ta. 

Đức tin của viên đại đội trưởng, dân ngoại, trong bài Tin 
Mừng hôm nay, là gương sáng cho đức tin chúng ta. Ông ta tin 
rằng, chỉ cần Người phán một lời, tại đây, tại nơi ông gặp và 
thưa chuyện với Người, thì gia nhân của ông ở nhà kia sẽ được 
lành mạnh. Chúa Giê-su vui mừng khen ngợi viên đại đội 
trưởng có lòng tin mạnh mẽ. Và qua đó, người cho biết “nhiều 
người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng 
Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong 
nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc 
nghiến răng”. Đây là tin vui cho lương dân, cho những người 
sống lương thiện, khát khao chân lý, khi đã có lòng tin thì tin 
tưởng mạnh mẽ, tuyệt đối. Nhưng đây còn là lời cảnh tỉnh mỗi 
chúng ta, những người đã được gọi là “người nhà của Thiên 
Chúa”, qua ơn thanh tẩy, mà không biết tăng cường đức tin, lại 
còn để đức tin từ chỗ còn non yếu, ngờ vực, đễn chỗ mất đức 
tin. Như thế là mất phần rỗi đời đời. Thật đáng tiếc.  

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, luôn kêu 
xin Người cứu chữa với lòng tin tưởng tuyệt đối, vì Chúa là 
Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót con. Amen. 
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Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh  Rô-ma. 

NOI GƯƠNG CHỨNG NHÂN ANH DŨNG 
“Vì danh Thầy, các con bị mọi người ghét bỏ”.(Lc 21, 17) 

Đêm 18 tháng 7 năm 64, cả kinh thành Rôma bỗng bốc 
cháy và đám cháy đã kéo dài suốt 6 ngày 7 đêm. Thật là một tai 
họa khủng khiếp, gây tổn thất nặng nề. Không ai biết được 
nguyên nhân của vụ cháy, nhưng bạo chúa Nêron đã qui trách 
nhiệm cho người Công giáo, để ông ta có cớ sát hại những 
người tin theo Chúa. Thật là một cuộc đàn áp giết hại hết sức 
bất công tàn bạo. Nêron đinh ninh khi giết hại các Kitô hữu, 
ông sẽ tiêu diệt được đạo Kitô; nhưng vô tình ông đã giúp phát 
triển và củng cố Hội Thánh Chúa bằng gương trung kiên với 
đức tin và nhất là dòng máu các Thánh Tử đạo là hạt giống trổ 
sinh thêm người theo đạo. 

Sử gia ngoại giáo Lamã - Tacitút - đã ghi lại cuộc bách 
hại kinh khủng này như sau: “Để tránh tiếng cho rằng mình đã 
đốt kinh thành Rôma, Hoàng đế Nêron trút tội lên đầu người 
Kitô hữu, là đồ đệ của Chúa Giêsu, kẻ bị tổng trấn Phongxiô 
Philatô hành hình dưới thời Hoàng đế Tibêriô. Người ta đã bắt 
giết những người Kitô hữu này một cách dã man. Người ta biến 
các tử tội này thành trò chơi mua vui cho mọi người bằng cách 
quăng họ cho thú dữ phanh thây, chà đạp, xé xác, hoặc đóng 
đinh vào thập tự hay tẩm dầu đốt cháy như những ngọn đuốc 
trong đêm tối... 

Chính Nêrôn chứng kiến những cuộc sát hại này mà ông 
gọi là trò tiêu khiển cho dân thành. Ông còn thành lập nhiều hí 
trường và hành hạ người có đạo. Số người bị bắt giết để làm trò 
mua vui thật là vô số kể...’’  (Nguồn: Hạnh Các Thánh) 

Lạy Chúa, hôm nay, ngày 30 tháng 6, Hội Thánh mừng 
kính toàn thể các Thánh Tử đạo tiên khởi của Giáo đoàn Rôma, 
chúng con tạ ơn Chúa và xin noi gương các Ngài, anh dũng làm 
chứng cho Nước Chúa. Amen. 
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