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01/6 THỨ BẢY TUẦN 6 PS    
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28. T. Giút-ti-nô, Tử đạo 

GIỜ KINH NGUYỆN TRONG CÁC GIA ĐÌNH 
“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”. 
(Ga 16, 27) 

Giáo Hội vẫn nhân danh Chúa Giê-su mà cầu xin với 
Chúa Cha, bởi vì Chúa Giê-su đã nói: “Thầy bảo thật các con: 
điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ 
ban cho các con”. Và kết thúc các lời nguyện trong Phụng vụ 
và ngay cả trong những lời kinh, chúng ta vẫn thường nghe, 
thường đọc: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con 
Chúa, Chúa chúng con”. Cả chúng ta cùng cộng đoàn tỏ bày sự 
đồng thuận hiệp nhất khi thưa “Amen”, “Xin được như vậy”. 
Vậy, lời thưa “Amen”, là tỏ bày niềm tin vào Thiên Chúa Cha, 
xác nhận uy tín của Chúa Giê-su, là lời tuyên xưng cách cá vị 
và hiệp nhất cộng đoàn, và là lời nguyện cầu đẹp ý Chúa. 

Hãy ý thức lời thưa Amen của chúng ta mang giá trị đức 
tin và thờ phượng Thiên Chúa như thế, để tránh đọc tránh thưa 
một cách vô thức, hay thói quen thuộc lòng vô cảm. Thiên 
Chúa đang khát khao đợi chờ chúng ta nhân danh Chúa Giê-su, 
tin tưởng và nương cậy vào công nghiệp của Chúa Giê-su, mà 
kêu khấn Chúa Cha. Hãy hiệp ý hiệp lòng với Giáo Hội, để lời 
thưa Amen của chúng ta mang lại cho chúng ta dồi dào ân sủng 
của Thiên Chúa. Thời nay, giờ kinh nguyện tối sớm trong các 
gia đình hầu như bị quên lãng, nhất là trong các gia đình trẻ. 
Ước gì những người làm cha mẹ trong các gia đình hãy tổ chức 
lại sinh hoạt thờ phượng của gia đình mình bằng những giờ 
kinh chung, tối, sáng, để đón nhận tình Chúa Yêu và ân sủng 
Người: “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin 
Thầy”. Không có ân sủng Chúa, không bảo đảm bình an hạnh 
phúc gia đình, và luôn trong tình trạng có nguy cơ bất hạnh.  

Lạy Chúa, xin cho mọi người trong các gia đình, sớm tối 
biết hiệp nhau kinh nguyện tôn vinh và cầu xin Chúa. Amen. 
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02/6  CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN 
Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26. 

NHÂN CHỨNG TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH 
“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các 
ông mà lên trời”. (Lc 24, 52) 

Chúa Giê-su bảo các môn đệ làm nhân chứng về Đức 
Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh vì yêu con người. Và phải rao giảng 
việc sám hối và ơn tha tội cho muôn dân, để mọi người được 
cứu độ. Người hứa sẽ ban Thánh Thần phù trợ các ông. Cuối 
cùng, Người chúc phúc cho các ông, rồi lên trời.  

Mỗi chúng ta, đã được hồng ân Bí Tích Rửa Tội, đã là 
Ki-tô hữu công giáo, thì cũng được vinh dự nhận lãnh sứ mệnh 
nhân chứng về Chúa Ki-tô, Tử Nạn Phục Sinh, sứ mệnh kêu gọi 
mọi người sám hối và tin vào Chúa Ki-tô, và cũng được Chúa 
Giê-su chúc phúc bằng ân sủng của Thiên Chúa qua sự phù trợ 
của Chúa Thánh Thần. Hãy ý thức, hãy quý chuộng hồng ân 
này, và chu toàn sứ mệnh đã lãnh nhận, trong mọi hoàn cảnh, 
hết mọi điều kiện, khả năng Chúa ban. Thiết tưởng, việc quan 
trọng đầu tiên của mỗi chúng ta là sống thực điều mình tin, là 
trang tin mừng sống động về tình yêu thương của Thiên Chúa, 
về cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa Giê-su.  

Ai rao giảng điều mình chưa sống, là người mượn danh 
Chúa mà trục lợi. Ai cho cái mình không có là người ăn cắp của 
Thiên Chúa. Lời mời gọi sám hối của người chưa từng sám hối 
là lời nói dối. Nhân chứng phục sinh phải là người từng chịu Tử 
Nạn và Phục Sinh với Chúa Ki-tô. Cha Mẹ phải là người chịu 
thương, chịu khó, chịu đau khổ chịu chết vì yêu như Chúa Ki-tô 
mà vẫn hân hoan sống trước niềm vui phục sinh ngay trong gia 
đình mình. Gia đình công giáo phải là một địa chỉ hành hương 
mà mọi người có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của Thánh Giá và 
hạnh phúc Phục Sinh, hạnh phúc vĩnh cửu. 

Lạy Chúa, xin cho con ý thức, mến yêu, và chu toàn sứ 
mệnh bằng việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su. Amen. 
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03/6 THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH. 
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33. T.Carôlô Loanga và các bạn tử đạo. 

HẠNH PHÚC LÀ CHỊU ĐAU KHỔ VÌ YÊU 
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33) 

Đoạn Tin Mừng này báo trước việc thương khó của 
Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói: “Thầy nói rõ ràng, và không 
dùng dụ ngôn nữa”. Quả thực, Người không dùng dụ ngôn nữa, 
bởi bây giờ, dụ ngôn là chính Người. Hay đúng hơn tất cả 
những lời Người đã rao giảng, những dụ ngôn Người đã tỏ bày, 
thì bây giờ, lại hiển hiện sống động trong chính cuộc thương 
khó, cái chết và phục sinh của Người. “Người gieo giống”, 
“Hạt giống thối đi”, “Hạt cải”, “Tá điền vườn nho”… tất cả đều 
quy về trong chính cuộc Tử Nạn Và Phục Sinh của Người. Tử 
nạn và phục sinh của Chúa Giê-su, chính là cuộc chiến thắng 
khải hoàn, vinh hiển của Con Thiên Chúa. Hãy tin tưởng vào 
Người. Hãy can đảm lên. “Giữa thế gian, các con sẽ phải đau 
khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.  

“Phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên”. Trong chúng ta, 
ai cũng ngại đau khổ, ngại hy sinh, luôn cầu an, cầu nhàn, cầu 
sung sướng thoải mái, hạnh phúc…nhưng tìm đâu cho ra cái an 
nhàn thoải mái ấy. Kinh nghiệm của những người đã đi trước 
chúng ta cho biết hạnh phúc, an nhàn phải đổi lấy bằng đau 
khổ, bằng máu lệ, mới là hạnh phúc an nhàn xứng đáng. Nhưng 
với Chúa Giê-su, Người đã chiến thắng thế gian, thì hạnh phúc 
chính là chịu đau khổ vì yêu. Nếu không có tình yêu, không ai 
đủ can đảm mà chịu đau khổ. Gia đình nào chỉ muốn hạnh phúc 
an nhàn mà không chấp nhận đau khổ vì yêu, thì gia đình ấy 
đứng bên bờ vực thẳm. Vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ yêu 
thương con cái, con cái yêu thương cha mẹ thì phải chịu hy 
sinh, chịu đau khổ cho nhau và vì nhau, mới có hạnh phúc thật. 
Đừng mơ màng, ảo tưởng thứ hạnh phúc vật chất, xác thịt.  

Lạy Chúa, xin cho con vững tin Chúa Giê-su đã thắng 
thế gian, và cùng Người, con chịu đau khổ vì yêu. Amen.  
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04/6 THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH. 
Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a. 

QUÝ TRỌNG ƠN NGHĨA TỬ CỦA THIÊN CHÚA 
“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”. (Ga 17, 1). 

Chúa Giê-su hoàn toàn tuân hành Thánh Ý Chúa Cha 
trong suốt cuộc làm người. Người đã làm cho danh Cha cả 
sáng, Nước Cha trị đến và ý Cha thể hiện trên gian trần này, 
trong lòng con người. Chỉ nơi Người, mà con người biết được 
Thiên Chúa Cha yêu thương, và ý định cứu rỗi con người khỏi 
sự chết ngàn đời. Chỉ qua Người, mà con người mới đến được 
với Thiên Chúa, mới vào được Nước Thiên Chúa. Chỉ trong 
Người, chỉ kết hiệp với Người, mà con người mới có sự sống 
mới, sự sống bình an, hy vọng, và hạnh phúc. Duy chỉ có 
Người, mới phục hồi cho chúng ta ơn nghĩa tử quý trọng của 
Thiên Chúa. Phúc lộc, ân sủng, tình yêu của Chúa Cha đã sẵn 
sàng một cách nhưng không, điều còn lại là chúng ta hãy đón 
nhận Đức Giê-su và tuân giữ Lời Người. “Chúng thuộc về Cha, 

và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha”. 

Còn hạnh phúc nào hơn! Con người xác đất vật hèn, 
phàm phu tục tử, mong manh yếu đuối dễ vỡ, sống nay chết 
mai, lại được làm con cái của Thiên Chúa, đấng uy linh quyền 
phép, đấng cầm quyền sinh tử, đấng yêu thương, khoan dung và 
thứ tha vô cùng. Và còn hơn thế nữa, được sống bình an trong 
sự chăm sóc quan phòng của Người. Vậy mà, đáng tiếc thay, có 
biết bao người không đón nhận Đức Giê-su, hoặc đón nhận mà 
không tuân giữ lời Người. Đáng tiếc hơn nữa, có biết bao người 
chống lại Thiên Chúa, cố tình chối bỏ hoặc bài trừ Tin Mừng ra 
khỏi lòng mình, ra khỏi gia đình mình, ra khỏi xã hội. Họ chọn 
vật chất làm hạnh phúc. Họ được gì? Hạnh phúc thật hay ảo? 
Chung cuộc đời họ đi về đâu? Hãy chân thành rà soát lại, gia 
đình mình có Tin và Sống Lời Chúa Giê-su dạy không? 

Lạy Chúa, xin cho gia đình con quý trọng ơn Nghĩa tử 
của Thiên Chúa, sống và thực thi Lời Chúa Giê-su dạy. Amen.  
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05/6 THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH. 
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.  T. Bôniphát, GM, TĐ 

THUỘC VỀ… 
“Ðể chúng được nên một như Ta” (Ga 17, 11b) 

Thuộc về Chúa để thuộc về nhau. Ai muốn thuộc về 
nhau mà trước tiên không thuộc về Chúa, thì sự thuộc về ấy 
khập khiễng, thiếu vững chắc và luôn có nguy cơ tan vỡ. Chúa 
Giê-su khát khao và cầu xin cho mọi người nên một với nhau, 
nhưng là nên một với nhau trong Chúa.  

Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, lại 
thuộc về Cha ở trên trời. Sống giữa những sự dữ, nhưng không 
làm điều dữ, lại thực thi điều lành. Sống giữa những bất chính 
nhưng không bất chính, lại làm điều công chính. Sống giữa một 
nhân loại thất vọng, vô vọng, nhưng không thất vọng, lại thắp 
lên niềm hy vọng tin yêu. Sống như thế là sống tinh thần của 
Đức Giê-su, Đấng đến trong trần gian làm người thế gian 
nhưng không thuộc về thế gian. Và cũng chỉ những ai sống tinh 
thần của Đức Giê-su mới có cơ duyên gặp nhau, thấu cảm, và 
nên một trong sự hiệp nhất toàn vẹn, toàn thiện, toàn thánh.  

Vợ chồng đừng tiếp tục đóng cuốn phim hạnh phúc nữa, 
nhưng hãy hạnh phúc thật nhờ vào việc cả hai cùng thuộc về 
Chúa, cùng sống niềm tin và tình yêu của Chúa. Gia đình đừng 
đóng kịch bình an hiệp nhất danh giá nữa, nhưng mỗi thành 
viên hãy sám hối trở về làm hòa với Chúa, mới mong có một tổ 
ấm bình an. Mỗi thành viên trong cộng đoàn hãy thuộc về 
Chúa, hãy thực thi Lời Chúa, mới mong có một sự hiệp nhất 
với nhau toàn vẹn. Chúng ta đang sống giữa một xã hội có đầy 
đủ tất cả, nhưng thiếu niềm tin và vô cảm. Thiên Chúa mà bạn 
còn không tin, không yêu, thì lấy gì bảo đảm bạn tin tôi, yêu 
tôi. Thiên Chúa tốt lành thánh thiện mà bạn còn không kính sợ, 
thì có chuyện gì xấu xa ác độc mà bạn chẳng dám làm!  

Lạy Chúa, xin cho mỗi người tin yêu Chúa và thuộc về 
Chúa, để bảo đảm cho lòng tin yêu và thuộc về nhau. Amen. 
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06/6 THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH. 
Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26. T. Nôbectô, GM. 

XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT 
“Xin cho chúng nên một” (Ga 17, 20) 

Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất, một sự hiệp nhất huyền 
nhiệm và thánh thiện. Chúa Con hiệp nhất với Chúa Cha, trong 
Chúa Thánh Thần, cả khi Chúa Con mặc lấy thân phận con 
người, đi giữa loài người, sống như một con người. Những ai 
đón nhận Người, nghe Lời Người, và thực thi Lời Người, cũng 
được ân sủng hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa, và nên một 
với nhau trong một mối tình bền vững như vậy. 

“Xin cho chúng nên một”. Sự “nên một” mà Chúa Giê-
su tha thiết xin Chúa Cha ban cho chúng ta là như thế. Nên một 
trong tình yêu Chúa. Nên một nhờ cùng hưởng nhờ một nguồn 
ơn cứu chuộc nơi Lời Người, nơi Thánh Giá và Thánh Thể 
Chúa Giê-su. Nên một vì cùng thừa hưởng ơn Nghĩa Tử của 
Thiên Chúa nhờ giá máu cứu chuộc của Chúa Giê-su. Nên một 
trong cùng một Thánh Thần tình yêu và sức mạnh. Nên một vì 
cùng một Mẹ Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo 
và Tông Truyền. Nên một vì tất cả đều thuộc về Thiên Chúa. 
Không gọi được là tình hiệp nhất như ý Chúa muốn khi có một 
khối đoàn kết mà không thực thi đúng ý Chúa. Không gọi được 
là một cộng đoàn hiệp nhất khi đi ngược với hướng dẫn thánh 
thiện của Mẹ Giáo Hội. Không phải là một gia đình hiệp nhất 
khi gia đình ấy không sống đúng với tinh thần của Tin Mừng. 
Không phải là một giáo xứ hiệp nhất khi đồng lòng tách ra khỏi 
sự hiệp thông của các giáo xứ bạn. Giữa sự “nên một thánh 
thiện” và “bè rối chống phá sự hiệp nhất” luôn chỉ là một 
khoảng cách mong manh. Ma quỷ luôn thừa cơ lợi dụng. Vậy 
trước tiên và trên hết, mỗi người hãy có lòng yêu mến Chúa, 
yêu mến Giáo Hội cách chân thành theo đúng thánh ý Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nên một trong tình yêu 
Chúa, nhờ biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy. Amen. 
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07/6 THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH. 
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19. 

CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG? 
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy” (Ga 
21, 17) 

Ðức Giêsu hỏi Phê-rô đến ba lần: “Con có yêu mến 
Thầy không?”. Thiết tưởng không phải Chúa Giê-su “kim chỉ, 
nhỏ mọn” đến nổi đòi lại món nợ “chối Chúa ba lần”, nhưng 
Người muốn cho Phê-rô thấy tầm quan trọng của sứ vụ chăm 
sóc đoàn chiên mà Người sắp giao phó. Chỉ có “Yêu mến Chúa 
Giê-su”, mới yêu được đoàn chiên của Người. Chỉ có yêu mến 
Chúa Giê-su, người mục tử mới có thể dưỡng nuôi, chăm sóc, 
bảo vệ, và thí mạng mình vì đoàn chiên của Người mà thôi. Ai 
“không yêu mến Chúa Giê-su” thì hẳn là không thể.  

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã thiết lập Hội Thánh 
Chúa trên nền tảng đức tin và lòng mến của các Tông Đồ. Quả 
thực, các Tông Đồ đã làm chứng về Chúa Ki-tô tử nạn và phục 
sinh bằng chính cuộc sống tử nạn vì niềm tin phục sinh của 
mình. Lòng yêu mến Chúa Ki-tô là nội lực thôi thúc các Ngài 
yêu mến đoàn chiên và chăm sóc cho đoàn chiên có được một 
đức tin, đức cậy, đức mến toàn hảo, bằng gương sống và tử đạo 
của các Ngài.  

Chúa cũng đang hỏi mỗi chúng ta: “Con có yêu mến 
Thầy không?”. Và Người khao khát chúng ta trả lời: “Lạy 
Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”. Bởi, chỉ có yêu mến Chúa 
Giê-su, chúng ta mới hoàn thành sứ mệnh chăm sóc đoàn chiên 
của Người: Linh mục lo cho giáo dân, cha mẹ lo cho con cái, 
anh chị lo cho các em, thầy cô giáo lý với các học trò… tất cả 
đều có sứ vụ mục tử, cách này, cách khác. Tất cả phải yêu mến 
Chúa Giê-su, phải học nơi Chúa Giê-su đức hiền lành khiêm 
nhượng, đức yêu thương hy sinh và lòng khoan dung tha thứ. 

Lạy Chúa Giê-su, xin tình yêu Chúa thôi thúc con chu 
toàn bổn phận mục tử của con, tất cả chỉ vì yêu. Amen. 
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08/6 THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH. 
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25. 

VIẾT LẠI TRANG TIN MỪNG TÌNH YÊU 
“Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết 
ra”(Ga 21, 24) 

Sau khi Chúa trao cho Thánh Phê-rô sứ vụ chăn dẫn 
đoàn chiên Mẹ, đoàn chiên con, sứ vụ mục tử của toàn thể đoàn 
chiên Chúa, Thánh Phê-rô hỏi xem Người bố trí cho Gioan việc 
gì. Người nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi 

Thầy đến thì việc gì đến con”. Thánh Gioan được ơn mạc khải 
và viết Tin Mừng: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Quả đúng như 
vậy, Tình Yêu Thiên Chúa vững bền tới thiên thu vạn đại, thì 
lời chứng này cũng bền vững tới muôn đời. Thánh Gioan cũng 
đã qua đời. Nhưng lời chứng của Người trong Tin Mừng này 
mãi tồn tại như lời Chúa nói: Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho 

tới khi Thầy đến. Còn Thánh Gioan, khiêm tốn viết đoạn kết 
Tin Mừng với câu tự nhận trách nhiệm về sự khả tín của cuốn 
sách mà mình đã viết ra. Khả tín vì có cả Thánh Phê-rô và ông 
làm chứng rằng, những gì ông đã kể về Chúa Giê-su và các 
việc Người đã làm là xác thực, là đáng tin.  

Hãy tạ ơn Chúa vì Lời Mạc Khải tình yêu vô biên của 
Thiên Chúa Cha. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho nhân loại 
một thánh Gioan cảm nhận, xác tín và loan truyền cho thế giới 
biết về tình yêu Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì một Thánh Phê-rô 
hiên ngang anh dũng làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Và 
hãy tạ ơn Chúa, vì Người thương ban cho chúng ta tình yêu, và 
sứ vụ làm chứng cho Người giữa cuộc đời này. Cuộc sống của 
mỗi chúng ta phải là một trang Tin Mừng về tình yêu Chúa. 
Hãy viết lại trang Tin Mừng tình yêu bằng chính đời sống hiền 
lành, khiêm nhượng, yêu thương, hy sinh, hiệp nhất, phục vụ 
theo gương Chúa Giê-su ngay trong nhà mình, xứ đạo mình.  

Lạy Chúa, xin cho Lời Tình Yêu của Chúa Giê-su cư 
ngụ dồi dào trong lòng chúng con, trong nhà chúng con. Amen.  
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08/6  Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. 
St 11,1-9; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39. 

NGUỒN NƯỚC SỰ SỐNG VĨNH CỬU 
“Phát sinh nước hằng sống” (Ga 7, 38) 

Chúa Giê-su nói ai khát nước hãy đến cùng ta. “Từ lòng 
họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông”. Thánh Gioan 
chú thích cho biết, Chúa Giê-su muốn nói đến Thánh Thần mà 
người sẽ ban cho những ai tin vào Người. Như vậy, ai đến với 
Chúa Giê-su, tin vào Chúa Giê-su, thì Người sẽ ban cho họ 
Thánh Thần, là nguồn nước hằng sống bảo đảm cho kẻ lãnh 
nhận một sự sống vĩnh cửu.  

Nước cần thiết cho đời sống thể xác con người, cần thiết 
cho sự sống của các sinh vật, của vạn vật trong vũ trụ. Nơi nào 
không có nước thì không thể có sự sống. Cũng vậy, tâm hồn 
nào không đón nhận Chúa Thánh Thần nhờ tin vào Chúa Giê-
su, thì tâm hồn ấy, con người ấy không có sự sống siêu nhiên 
của Thiên Chúa. Chính nơi nguồn nước hằng sống của Thánh 
Thần Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận các ơn khôn ngoan, 

ơn hiểu biết và ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo 

đức và ơn kính sợ Chúa. Và từ nguồn nước ân sủng ấy, chúng 
ta có khả năng làm tông đồ, làm tiên tri, nói tiếng mới lạ, trở 

thành khí cụ bình an yêu thương cho thế giới và xây dựng tình 

hiệp nhất vững bền nơi những kẻ tin. 

Ai cũng đang rất ham sống và ham sống mãi ở đời này. 
Nhưng không ai được mãn nguyện. Mỗi ngày có biết bao người 
chết, có vô vàn cách chết. Cái chết thật hãi hùng nhưng thật 
đáng quý cho mỗi chúng ta, vì chính cái chết thông báo cho 
chúng ta về việc cần một ngưỡng vọng về sự sống vĩnh cửu sau 
cái chết của thân xác này. Hãy đến với Chúa Giê-su. Hãy tin 
vào Người. Hãy đón nhận Chúa Thánh Thần, để được sống sự 
sống của Thiên Chúa ngay hôm nay và mãi muôn đời. 

Lạy Chúa, con tin Chúa Giê-su. Xin ban Chúa Thánh 
Thần, nguồn sống vĩnh cửu của Thiên Chúa cho con. Amen. 



 13 

09/6  CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
Cv 2,1-11; Rm 8,8-17; Ga 14,15-16.23b-26. 

SỐNG SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA 
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22) 

Ngay từ buổi đầu sáng tạo, Thiên Chúa ban cho con 
người Thần Khí sự sống của Ngài, nhưng con người đã đánh 
mất. Từ ấy, lòng trí con người ra mê muội, cùng đích là sự chết 
ngàn thu. Chỉ có Chúa Giê-su, đấng tuân hành thánh ý Cha là 
yêu thương cứu chuộc con người, đấng tử nạn và phục Sinh, 
mới có thể phục hồi sự sống của Thiên Chúa trong nhân loại 
này, cho những ai tin vào Người. “Người thổi hơi vào các ống, 
và bảo: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Từ nay, các tông 
đồ có sự sống của Thiên Chúa, ngay trong sự sống phần xác ở 
trần gian này. Chính Thánh Thần, sự sống của Thiên Chúa làm 
cho các tông đồ bình an, khôn ngoan, can đảm, nồng nàn yêu 
Chúa yêu người và cùng Chúa Thánh Thần canh tân trái đất. 

Hãy tạ ơn Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ, và 
Giáo Hội đã không ngừng sẻ chia sự sống của Thiên Chúa cho 
chúng ta và toàn thế giới. Mỗi Ki-tô hữu công giáo đều đã lãnh 
nhận Chúa Thánh Thần, phải sống sự sống của Thiên Chúa: 
khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, biết lo liệu, có  sức mạnh, 

đạo đức và kính sợ Chúa. Và còn phải can đảm cộng tác với 
Chúa Thánh Thần canh tân thế giới. Hãy xem: Ai dám nói độc 
tài, chuyên chế, thủ đoạn, thanh trừng, hối lộ, tham nhũng, lấy 
cắp của dân, hưởng thụ riêng mình là khôn ngoan, hiểu biết? 
Xây mái nhà to lớn bề thế mà không xây mái ấm hạnh phúc 
bình yên thì có phải là khôn ngoan không? Vun vén tích cóp 
tiền tỷ mà không tích lũy nhân đức để vốn liếng cho con cháu 
có phải là hiểu biết không? Lo đời nầy mà chẳng nghĩ đến đời 
sau, thứ khôn ngoan, hiểu biết cách thế gian ấy, lại chính là sự 
dại dột, ngu dốt dẫn con người tới chỗ chết ngàn đời.  

Lạy Chúa, xin cho gia đình con sống thực bảy ơn của 
Chúa Thánh Thần, để sống sự sống của Thiên Chúa. Amen. 



 14 

10/6 THỨ HAI TUẦN 10 TN C 
2 Cr 1, 1-7; Mt 5, 1-12 

SỐNG NHƯ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ SỐNG 
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5, 1) 

Tám mối phúc thật, các nhà chú giải Kinh Thánh gọi là 
Hiến Chương Nước Trời. Dùng từ hiến chương có vẻ Nước 
Trời cũng có luật lệ, có nguyên tắc như nước trần gian này vậy. 
Thiết tưởng, nếu tuân giữ và thi hành Tám Mối Phúc Thật vì để 
được Nước Trời, như chuyện cầu lộc cầu lợi, thì chưa hẳn là 
đúng ý Chúa Giê-su. Cũng có người giàu có ở trần gian này, 
nhưng họ không để lòng mình bị đồng tiền hay vật chất ràng 
buộc, ngược lại lòng họ yêu mến Chúa và thuộc về Chúa. Ai 
dám nói người giàu ấy là vô phúc? Cũng có người nghèo khó 
không có đồng keng nào, nhưng lòng họ lại dính bén, lại tham 
lam, lại ảo tưởng, lòng họ không thuộc về Chúa, chẳng yêu 
mến Chúa. Ai dám nói cái nghèo khó ấy là phúc thật? Người 
chẳng có chút tài mọn, nhưng thấy ai có tài năng hơn thì ganh 
ghét, khó chịu, không có tài cán gì là khiêm nhượng đấy sao? 

Cần hiểu chiều kích tích cực hơn của Tin Mừng: Cách 
nói của Chúa Giê-su: “Nước Trời là của họ”, phải hiểu được là 
“Thiên Chúa là của họ”. Họ thuộc về Thiên Chúa nên Thiên 
Chúa thuộc về họ. Việc tiên quyết là phải yêu mến Chúa, đặt 
trọn niềm tín thác vào Chúa, thuộc về Chúa. Bấy giờ, sống tám 
mối phúc là sống cách sống của Chúa Giê-su: hoàn toàn thuộc 
về Cha, hiền lành khiêm nhượng vâng phục thực hành thánh ý 
Cha, xót thương người như Cha đã xót thương, gieo niềm tin 
bình an và hy vọng cho đời, hiến dâng mạng sống cứu rỗi, bẻ 
tấm bánh đời mình ra mà nuôi nhân loại….Như vậy, Tám mối 
phúc thật như bản tóm tắt con đường sống của Chúa Giê-su, mà 
mỗi tín hữu, khi đã tin vào Người, thì cũng hãy sống như 
Người đã sống. Tất cả cũng chỉ vì yêu Chúa Cha, yêu Người. 

Lạy Chúa, xin cho gia đình con yêu mến Chúa, và khát 
khao thuộc trọn về Chúa, nhờ sống với Chúa Giê-su. Amen. 
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10/6 ĐỨC MA-RI-A, MẸ HỘI THÁNH, LỄ NHỚ 
St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-27. 

HÂN HOAN ĐÓN MẸ VỀ NHÀ MÌNH 
“Này là Con Bà. Này là Mẹ con” (Ga 19, 25-27) 

Trích diễn từ của Ðức Giáo hoàng Phaolô VI, ngày bế 
mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vatican II - 21.11.1964: “Ðể 

tôn vinh Ðức Trinh Nữ Maria và để chúng ta được hưởng nhờ 

ơn cứu giúp, sau khi cẩn thận luận xét các lý chứng liên hệ đến 

mối tương quan giữa Ðức Maria và Hội Thánh, Chúng tôi 

tuyên nhận Ðức Maria là Mẹ của Hội Thánh, nghĩa là của toàn 

thể các Kitô hữu, giáo dân cũng như mục tử, những người vẫn 

gọi Ðức Maria là Mẹ vô cùng nhân ái; và Chúng tôi xác lập 

rằng từ nay toàn thể đoàn dân Kitô giáo phải luôn gia tăng 

lòng tôn kính đối với Mẹ Thiên Chúa và kêu cầu Mẹ dưới tước 

hiệu vô cùng dịu ngọt ấy”. Ngày 3-3-2018, ĐGH Phanxicô đã 
quyết định thiết lập lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, hằng 
năm cử hành theo lịch chung của Giáo Hội: Thứ Hai sau lễ 
Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là lễ nhớ ưu tiên.  

Sau khi con người phạm tội, Người nữ của Lời Hứa Cứu 
Độ rằng: “Miêu duệ người nữ này sẽ đạp đầu mi, còn mi sẽ cắn 

gót chân người”, nay đã xuất hiện, chính là Đức Maria, đấng 
đã nhận lời cưu mang và sinh hạ Chúa Giê-su cho chúng ta. Mẹ 
được ca ngợi là“thành đô của Thiên Chúa, và mọi người truyền 

tụng những điều hiển hách về thành” (Tv 86, 3). Mẹ hiệp thông 
với Chúa Giê-su trong công trình cứu chuộc, và còn gắn bó với 
các tông đồ trong tình gia đình Hội Thánh như sách công vụ 
trình bày: Các Tông đồ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với 

Ðức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Đúng như lòng Chúa Giê-su 
Con của Mẹ mong ước: “Này là con của Mẹ”. “Này là Mẹ của 

con”. “Và người môn đệ hân hoan đón Mẹ về nhà mình”. 

Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại người Mẹ 
sinh ra cho chúng con Sự Sống Mới là Đức Ki-tô. Nguyện xin 
cho con biết đón Mẹ về nhà, cùng Mẹ mến yêu Chúa. Amen. 
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11/6 THỨ BA TUẦN 10 TN C 
2 Cr 1, 18-22; Mt 5, 13-16 

MUỐI, MEN, SỰ SÁNG THẾ GIAN 
“Các con là sự sáng thế gian”. (Mt 5, 14)  

Chúa muốn chúng ta phải là men, muối, ánh sáng giữa 
thế gian. Men Tin Mừng làm cho Tin Mừng lớn dậy phải là 
viên men thắm đẫm tinh thần Tin Mừng của Chúa Giê-su. Muối 
ướp cho cuộc đời này khỏi hư thối phải là muối mặn nồng tình 
yêu Chúa Giê-su. Ánh sáng soi dẫn thế gian đi vào con đường 
cứu rỗi, phải là ánh sáng đón nhận từ nguồn sáng chân lý cũng 
chính là Chúa Giê-su. Nói tắt một lời, muốn là men, là muối, là 
ánh sáng, như lòng Chúa mong ước, mỗi chúng ta trước tiên 
phải gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su. Ai không sống thân 
tình, mật thiết với Chúa Giê-su, thì không thể là muối, là men 
là ánh sáng đích thực cho đời được. Hãy cẩn thận, nếu không 
thấm đẫm tinh thần của Chúa Giê-su mà nói về Chúa Giê-su, 
mà đòi làm chứng về Tin Mừng, thì hãy coi chừng đó là âm 
mưu của ma quỷ, mượn Chúa Giê-su đánh bóng cho mình.  

Hãy sống và đặt niềm tin yêu hy vọng vào Thiên Chúa 
giữa một xã hội vô thần, duy vật đang ảo tưởng, vô vọng. Hãy 
kiên trì sống công chính trước bao cám dỗ nghiêng chiều theo 
điều bất chính. Hãy sống yêu thương, tha thứ theo gương Chúa 
Giê-su hiền lành khiêm nhượng trong một xã hội quá kiêu căng, 
ích kỷ, vô cảm, hận thù. Bạn trẻ công giáo hãy quyết gìn giữ 
đức khiết tịnh giữa con sóng tính dục xô bồ, sống thử loạn xạ. 
Các gia đình công giáo hãy xây dựng bình an, hạnh phúc, đơn 
hôn và vĩnh hôn thánh thiện giữa những cám dỗ ngoại tình, ly 
dị, tan tác nhan nhãn. Cách sống ấy là muối, là men là ánh sáng 
của các Ki-tô hữu công giáo vậy. Ước gì men, muối, ánh sáng 
Tin Mừng bắt đầu từ cách sống Tin Mừng nơi các gia đình 
công giáo, một hội thánh thu nhỏ, một địa chỉ truyền giáo.  

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con kết hiệp với Chúa, 
thuộc về Chúa để sống cuộc sống đúng ý Chúa muốn. Amen. 
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11/6 THÁNH BÁC-NA-BA, TÔNG ĐỒ, LỄ NHỚ. 
Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13. 

Sách Công Vụ Tông Đồ viết: “Vị thánh này có phúc, vì 
đáng được kể thêm vào số các Tông Đồ: Người thật là tốt, đầy 
ơn Thánh Thần và lòng tin”( Cv 11, 24 ). Thánh Barnabê là một 
trong 72 môn đệ đầu tiên đã nghe Chúa Giêsu giảng dậy và đã 
trở thành môn đệ của Ngài. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các 
tông đồ sai Barnabê đi truyền giáo ở Antiokia, một miền trù 
phú và thịnh vượng, phồn vinh nhất lúc bấy giờ. Thánh 
Barnabê tràn đầy Chúa Thánh Thần và nhờ tài giảng thuyết, 
Ngài đã đưa được biết bao nhiêu người trở về với Chúa. Thánh 
nhân đã mời thánh Phaolô về ở với mình và cùng giảng dậy, 
loan báo Tin Mừng ở Antiokia. Sau đó, thánh nhân mang món 
tiền mà Ngài đã quyên góp được về Giêrusalem gặp các vị kỳ 
mục và các tông đồ khác. Đường lối và ý nhiệm mầu của Chúa 
lại khác, Barnabê và Phaolô lại được trao sứ mạng rao giảng 
Tin Mừng cho dân ngoại, nên các Ngài lại trẩy đi Séleucie và 
Chypre. Dân bản xứ và các người ngoại giáo, đón tiếp các Ngài 
một cách nhiệt tình, họ tin theo các Ngài. Tuy nhiên cũng có 
những người Do Thái có óc thủ cựu, hẹp hòi đã tìm cách gièm 
pha, chế diễu và nói nhiều lời ngạo mạn đối với các Ngài, họ 
xúi giục những thành phần bất hảo ngược đãi và trục xuất các 
Ngài (Cv 13, 50 ). Chúa cho các Ngài làm nhiều phép lạ: xua 
trừ ma quỉ, chữa bệnh, làm cho kẻ chết sống lại để củng cố 
niềm tin của các tân tòng. 

Thánh Barnabê và thánh Marcô tiếp tục rao giảng ở đảo 
Chypre. Chúa đã yêu thương cho thánh Barnabê được lãnh triều 
thiên qua cái chết tử đạo của Ngài. Người Do Thái ở Syria đã 
xúi giục dân chúng ném đá và xử tử thánh Barnabê. Đời Hoàng 
Đế Zénon, vào năm 488, người ta đã tìm thấy xác của thánh 
Barnabê tại Salamine thuộc đảo Chypre, Hy Lạp.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng ân sủng Chúa 
Thánh Thần để củng cố và chia sẻ niềm tin cho đời. Amen. 
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11/6 THÁNH BÁC-NA-BA, TÔNG ĐỒ, LỄ NHỚ. 
Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13. 

BẮT ĐẤU TỪ GIA ĐÌNH 
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng 
không” (Mt 10, 9) 

Sứ vụ của các tông đồ, và cả chúng ta nữa, các Ki-tô 
hữu, là loan báo cho mọi người Nước Thiên Chúa đã gần đến, 
chữa lành bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, kẻ phung cùi 
được sạch và trừ quỷ. Bởi, chúng ta cũng đã được đã lãnh nhận 
nhưng không, và phải cho đi cách nhưng không, hào phóng.  

Mỗi thành viên trong gia đình đều có bổn phận xây dựng 
gia đình mình thành một Giáo Hội thu nhỏ, hay đúng hơn, 
thành một Nước Thiên Chúa. Cha mẹ ý thức việc hướng dẫn 
đời sống đức tin, cậy mến Chúa cho con cái, bằng lời dạy dỗ, 
nhắc bảo, và nhất là bằng gương sáng đời sống Tin, Cậy, Mến 
Chúa hết lòng. Khi gia đình đặt trọn niềm Tin Cậy vào Chúa và 
yêu mến Chúa hết lòng, thực thi Lời Chúa Giê-su, sống nhờ 
Thánh Thể Chúa và bẻ tấm bánh đời mình ra nuôi nhau, ấy là 
lúc Nước Chúa đã hiển trị trong gia đình. Không có nỗi buồn 
nào bằng chuyện có một thành viên trong gia đình mình không 
sống đức tin, ngã lòng trông cậy, yêu mến sự thế gian này hơn 
yêu mến Chúa. Nếu thành viên ấy lại là người làm cha, hay làm 
mẹ trong nhà, thì quả là nguy hiểm cho cả một gia đình. Bởi 
vậy, phải giúp nhau nên thánh, phải cứu sống đời nhau bằng 
cách cầu nguyện nhắc nhở, khuyên bảo nhau sớm đến tòa hòa 
giải, trở lại đời sống ân sủng bí tích, nối lại mối giao hảo với 
Thiên Chúa, sống trong tình yêu Chúa. Ấy chính là “chữa lành 
bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, kẻ phung cùi được sạch và 
trừ quỷ” vậy. Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng phải bắt đầu từ gia 
đình. Gia đình sống đạo thánh thiện là nền tảng xây dựng giáo 
xứ hiệp nhất, là địa chỉ loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu nhất.  

Lạy Chúa, xin giúp gia đình con sống Lời Chúa dạy, 
sống Bí tích Thánh Thể, nên chứng nhân Nước Chúa. Amen.  
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12/6 THỨ TƯ TUẦN 10 TN C 
2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19. 

THỪA TÁC VIÊN CỦA TÂN ƯỚC 
“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” 

Chúa Giê-su đã đến và thiết lập một Giao Ước mới bằng 
Máu Người. Nhờ Máu Người đã đổ ra, nhờ cái chết và sự phục 
sinh của Người, nhờ hy tế Thập Giá và hy tế Thánh Thể của 
Người mà cửa trời nghìn năm đóng kín nay đã mở ra, con 
người được giao hòa cùng Thiên Chúa. Chuẩn bị cho Giao Ước 
Mới này, Thiên Chúa đã dùng các tổ phụ xây dựng dân riêng 
cùng với Lề Luật, đã dùng miệng các tiên tri loan báo, và cuối 
cùng, Người sai chính Con Một Người là Chúa Giê-su đến thế 
gian để thiêt lập giao ước mới. Chúa Giê-su nói: Thầy không 
đến để huỷ bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn lề luật. Tất cả Lề Luât 
được kiện toàn trong trong một chữ Yêu. Đó chính là tương 
quan giữa Giao Ước Mới và Điều Răn Mới: Yêu mến Thiên 
Chúa, và yêu thương con người như Chúa đã yêu. “Ai giữ và 

dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả 

trong Nước Trời”. 
Thánh Phao-lô nói: “Người đã làm cho chúng tôi trở 

nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là 

của Thần Trí”. Ý tưởng này giúp chúng ta hiểu ra ơn gọi đáng 
quý trọng của mỗi chúng ta: Thừa Tác Viên của Tân Ước, 
chính là giữ và dạy người ta luật mới mà Chúa Giê-su đã kiện 
toàn: Luật Yêu Thương. Không phải của văn tự, mà là của 
Thần Trí. Chúng ta kính mến Chúa và yêu thương Người, 
không vì luật, như vì Thánh Thần của Thiên Chúa thôi thúc tự 
bên trong, để chúng ta được sống trong mấu nhiệm tình yêu của 
Thiên Chúa. Ước gì mỗi gia đình hãy quý trọng ơn gọi: Thừa 
tác viên của Tân Ước, và thực hiện công việc của thừa tác đó 
chính vì yêu mến Chúa, yêu thương nhau như Chúa đã yêu. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con kiện toàn đời sống hạnh 
phúc gia đình nhờ thực hành luật yêu của Tân Ước. Amen. 
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13/6 THỨ NĂM TUẦN 10 TN C 
2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5, 20-26. T. Antôn Pađua, Lm.  

ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC 
“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận 
phạt” (Mt 5, 22) 

Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy sống ngay thật, đừng gian 
dối như những kinh sư và Pharisieu. Họ tự cho mình là thông 
luật, nhưng chỉ giữ luật hình thức, không sống đúng tinh thần 
của luật. Không sống đúng tinh thần luật thì không phải là công 
chính, nếu không nói là bất chính. Không chỉ giữ luật cấm làm 
hại người, mà còn phải thực thi việc mang lại lợi ích tốt lành 
cho người. Không chỉ giữ luật cấm giết người bằng hung khí, 
mà còn cấm giết người bằng lời nói, ý nghĩ, ánh mắt nhìn, thái 
độ đối xử… và còn phải bảo vệ người, làm cho người được 
sống, và sống dồi dào, sống vui vẻ bình yên hạnh phúc.  

Không giận hờn người khác chưa đủ, mà còn phải miễn 
chấp, cảm thông và tha thứ cho người. Không biết người ta có 
giận gì mình không, nhưng nếu trong lòng mình còn để tâm 
giận dữ họ, thì mình đã phạm tội rồi. Hoặc nếu nhớ ra mình đã 
làm điều gì khiến anh em bất bình, thì cũng phải để của lễ đó, 
mà về làm hòa cùng anh em mình trước đã.   

Sòng phẳng chưa đủ, còn phải chịu thiệt thòi vì anh em 
nữa mới là yêu. Tôn trọng nhau chưa đủ, còn phải chịu sự bất 
kính, thiếu tôn trọng, mới là yêu. Không làm sỉ nhục người 
khác, cũng chưa gọi được là yêu người, còn phải hân hoan chịu 
sỉ nhục vì họ, mới gọi được là yêu. Cha mẹ yêu con cái, không 
chỉ vui mừng hãnh diện về đứa con ngoan ngoãn, mà còn phải 
chịu xấu hổ, chịu tiếng đời, chịu sỉ nhục, chịu đau đớn vì đứa 
con hư đốn. Vợ chồng yêu nhau đâu chỉ lúc làm đẹp lòng nhau, 
mà còn cả lúc bất ý nhau, cả lúc người bạn đời mình vụng về, 
hư hỏng. Giữ luật yêu người để người được hạnh phúc.  

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết mến yếu người, khao 
khát và thực hiện điều tốt lành, hạnh phúc cho người. Amen.  
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14/6 THỨ SÁU TUẦN 10 TN C 
2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32. 

SỐNG ĐỨC KHIẾT TỊNH 
“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với 
người ấy trong lòng rồi” (Mt 5, 28) 

Chúa Giê-su rất quyết liệt lên án cách sống bất chính từ 
trong tư tưởng đến hành động của mỗi chúng ta. “Nếu mắt bên 

phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà 

mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào 

hoả ngục”. Chỉ nên cớ vấp phạm thôi, cũng đã đủ để phải tiêu 
trừ tận gốc. Những thèm khát bất chính, những dự định hư đốn, 
những toan tính ác độc trong lòng, có thể không ai biết mà kết 
tội chúng ta, nhưng Chúa thì thấu tỏ. “Ai nhìn người nữ mà ước 

ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”.  

Chúng ta đang sống trong một thế giới quá nghiêng lún 
về chuyện vật chất, xác thịt. Tự mỗi chúng ta có quyết tâm sống 
Đức Khiết Tịnh vì quý trọng thân xác là đền thờ Chúa Thánh 
Thần không? Nếu bậc làm cha mẹ có ý ngoại tình, hay đã ngoại 
tình, không giữ lòng chung thủy vợ chồng, thì làm sao hướng 
dẫn con cái trước những chước cám dỗ? Điện thoại thông minh, 
các trang mạng xã hội, các trang web xấu, hình ảnh xấu, bạn bè 
xấu giữa đời, những tiếp thị sống ảo… tất cả đang cổ xúy cho 
một cuộc sống duy vật, lạc thú. Các bạn trẻ chưa được học cho 
thấu đáo thế nào là tình yêu, thì đã bị tiêm nhiễm lối sống 
buông thả, tìm lạc thú theo cách duy vật. Chẳng phải người ta 
đang yêu nhau, mà là tìm đến nhau để thỏa mãn lạc thú. Bởi 
vậy, khi không được thỏa mãn, họ có thể oán thù nhau ngay, và 
cả việc sát hại nhau cũng không thương tiếc. Ước gì các gia 
đình công giáo luôn quý trọng và sống đức khiết tịnh, biết diệt 
trừ tận gốc những thèm muốn bất chính, quyết tâm giữ tâm hồn 
thân xác tinh tuyền xứng đáng đền thờ của Chúa Ba Ngôi.  

Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa, luôn khát khao 
điều thiện hảo và sự sống đời đời trong Chúa mà thôi. Amen. 
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15/6 THỨ BẢY TUẦN 10 TN C 
2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37. 

HÃY SỐNG CHÂN THÀNH 
“Thầy bảo các con: đừng thề chi cả”(Mt 5, 34) 

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại 
còn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời 
ngươi đã thề với Chúa”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng 
thề chi cả”. Chúa thấu tỏ tấm lòng của con người. Yêu hay 
không yêu, yêu nhiều hay ít, yêu thật hay dối, yêu trung tín hay 
thay lòng đổi dạ…Chúa đều biết cả. Không ai giấu diếm Chúa 
được điều gì. Thế thì cần chi phải thề thốt vặt vảnh như chúng 
ta vẫn thường thế thốt với nhau ở đời vậy? Không nhất thiết 
phải thề hứa với Chúa điều gì, nhưng cần thiết nhất là hãy sống 
chân thành dưới con mắt Chúa. Đừng sống dối trá nữa. 

Đừng hiểu lầm các tu sĩ thề hứa với Chúa, nhưng hãy 
hiểu họ khấn nguyện, họ nói với Chúa lòng ước ao và nhờ ơn 
Chúa họ sẽ tiến thân trên đường trọn lành nhờ vào việc sống 
đức vâng phục, khó nghèo khiết tịnh. Đôi tân hôn có thề hứa, 
nhưng là thề hứa với nhau trước mặt Chúa và hội thánh, để nhờ 
ân sủng bí tích họ yêu thương nhau, tôn trọng nhau và sống với 
nhau trọn đời. Các linh mục đặt tay mình vào trong tay giám 
mục và hứa trung thành vâng phục, là nguyện ước hiến dâng và 
nhờ ân sủng Chúa để chu toàn. Không phải họ thề với Chúa. 
Chúa biết cả rồi. Tu sĩ không giữ lời khấn, linh mục không giữ 
lời hứa trung thành, vợ chồng không giữ lời hứa thủy chung, 
không ai dám biết. Chỉ có Chúa biết rõ mỗi chúng ta. Chúa nói: 
“Có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ 

mà ra”. Thế thì bất cứ ai, không kể thành phần nào, bậc sống 
nào, mà sống dối theo cách làm phim, đóng kịch, giả hình với 
Chúa, với Giáo Hội, và với nhau, đều là đồ đệ của ma quỷ. Hãy 
sống chân thành như đang bước đi dưới con mắt của Chúa.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con quyết tâm sống chân 
thành với Chúa, với Giáo Hội và với nhau. Amen. 
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16/6 CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI, lễ trọng. 
Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15. 

SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI 
“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh 

Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” 
(Ga 16, 15) 

Mầu nhiệm Một Chúa, Ba Ngôi không thể hiểu được 
nhờ trí khôn, trí hiểu, tài năng hay học hàm học vị của con 
người. Bởi thế, người giảng dạy, người dạy giáo lý đừng bao 
giờ có tham vọng giải thích mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi theo 
bất kỳ cách so sánh chủ quan nào của mình. Nếu chúng ta chưa 
sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời mình, chưa có cảm 
nghiệm tháp nhập thâm sâu trong mối tình hiệp nhất này, thì 
không có gì để giảng dạy hay giải thích cả. Ba nhân đức đối 
thần là Tin Cậy Mến sẽ giúp chúng ta tháp nhập vào huyền 
nhiệm Thiên Chúa. Bước gần nhất là tin cậy mến Chúa Giê-su. 
Nhờ Lời Chúa Giê-su dẫn ta đến Chúa Cha và Chúa Thánh 
Thần để tin cậy mến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhờ Lời 
Chúa Giê-su, chúng ta mới cảm nhận được tình Chúa Cha, cảm 
nhận được sự soi dẫn thôi thúc của Chúa Thánh Thần, và cảm 
nghiệm được tình yêu Thiên Chúa tỏ bày trong Chúa Giê-su. 

Ước gì mỗi chúng ta có thể thưa với Chúa: “Con không 
hiểu gì cả. Không cần con phải hiểu gì cả. Con chỉ cần biết một 
điều duy nhất thôi, đó là Thiên Chúa là Tình Yêu. Và bấy giờ, 
con sẽ cảm được điều quý giá này là con được Thiên Chúa yêu 
thương. Sự hiện hữu của con trên đời là bằng chứng con được 
Chúa Ba Ngôi yêu thương. Chúa Cha tác dựng nên con. Chúa 
Thánh Thần thổi hơi sự sống thần linh vào trong con. Và Chúa 
Giê-su cho con sống trong niềm hy vọng được sống và sống 
vĩnh cửu với Thiên Chúa. Và việc quan trọng của con là Tin 
Cậy Mến Chúa và sống yêu thương mọi người.  

Lạy Chúa Ba Ngôi hiệp nhất với nhau trong tình yêu để 
ban phát tình yêu cho con. Con Tin Cậy Mến Chúa. Amen.  
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17/6 THỨ HAI TUẦN 11 TN C 
2Cr 6,1-10; Mt 5, 38-42. 

LUẬT PHÁP CÓ TRÁI TIM 
“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại kẻ hung ác” (Mt 5, 39) 

“Mắt đền mắt, răng thế răng” là luật xưa, bảo đảm sự 
công bằng xã hội, nhưng không phải là luật hoàn hảo. “Mạng 
đổi mạng” cũng không cần thiết nữa, vì Chúa Giê-su đã thực 
hiện cuộc “mạng đổi mạng” cách diệu kỳ để cứu lấy sinh mạng 
của chúng ta rồi. Giáo lý của Chúa Giê-su vượt lên trên sự công 
bằng của luật pháp trần gian. Không cần thiết sự công bằng vô 
cảm ấy, luật pháp của Chúa bắt nguồn từ trái tim yêu thương. 
Luật yêu thương phải là cốt lõi trong mọi lề luật khác. Báo oán 
báo thù sẽ nối dài chuyện thù oán. Chuyện cắn qua cắn lại là 
chuyện của loài thú. Tha thứ là đỉnh cao của luật yêu thương. 
Hiền lành, khoan dung quảng đại mới có sức làm cho xã hội 
này mỗi ngày mỗi tiến tới điểm đẹp của xã hội loài người.  

Bao giờ Tin Mừng Chúa Giê-su mới thấm vào xã hội? 
Cán cân công lý của xã hội có khi trở thành trò hề của cuộc 
sống này, bởi nó không có trái tim. Luật pháp trần gian được 
người trần gian lập ra để phục vụ cho một chế độ, một đường 
lối chính trị, một nhóm lợi ích hơn là bảo đảm cho hạnh phúc 
của toàn dân. Tưởng luật pháp công bằng, hóa ra lại là những 
quy định bảo đảm cho những bất công tồn tại và phát triển. 
Chẳng hạn, người dân chỉ có “quyền sử dụng đất”, không có 
quyên làm chủ, nên nhà nước có thể lấy đất bất cứ lúc nào.  

Chúa mời gọi chúng ta hãy bình tâm sống hiền lành, 
khoan dung, quảng đại, chấp nhận chịu thiệt thòi, sẵn sàng cho 
đi, hy sinh hiến thân phục vụ… để tỏ cho mọi người cho xã hội 
biết luật pháp của Chúa là luật pháp có trái tim, luật pháp hoàn 
hảo và bền vững qua năm tháng. Và chỉ có ai sống trong tình 
yêu thương, khoan dung, tha thứ mới gặp được Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin giúp con khoan dung tha thứ cho người, 
cho đời, chỉ vì mến yêu Chúa và chu toàn lề luật Chúa. Amen. 
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18/6 THỨ BA TUẦN 11 TN C 
2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48. 

THA THỨ LÀ ĐỈNH CAO CỦA LUẬT YÊU THƯƠNG 
“Các ngươi hãy yêu thương thù địch” (Mt 5, 44) 

Chúa của chúng ta mà họ còn ghét bỏ, loại trừ, bài xích, 
đập phá, thì huống chi là chúng ta. Chúa uy quyền vô cùng, 
Chúa quyền phép vô song, Chúa có thể làm cho những con 
sóng dữ phải thẹn thùng, thế mà, Người vẫn lặng im, không ra 
tay tiêu diệt kẻ gian ác, huống là chúng ta. Chúng ta làm được 
gì đối với những kẻ thù nghịch? Ghét thì được gì? Trả thù có 
được không? Mà nếu trả thù được thì cũng có lợi gì cho ta, cho 
họ?  Hãy cẩn thận với ý trả thù, với lời réo gọi trả thù, vì đó 
chính là tiếng nói của ma quỷ đang ẩn tàng trong cõi lòng kiêu 
căng ích kỷ của ta. Trả thù không phải là phương thế tốt nhất. 

Với Thiên Chúa, không có kẻ thù. Ma quỷ không đáng 
là kẻ thù của Chúa, chỉ là đám quấy nhiễu con người mà thôi. 
Bởi, Chúa toàn năng, toàn quyền. Chúa chiến thắng ma quỷ, 
nhưng không tiêu diệt ma quỷ, vì ma quỷ cũng đang làm chứng 
cho quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Cuộc đời Chúa Giê-su 
không làm hại cho ai cả. Tất cả việc Người làm đều mang lại 
lợi ích cho tha nhân. Người xin Cha tha cho những kẻ đã đóng 
đinh Người, vì chúng không biết việc chúng làm.  

Có câu chuyện này: Chỉ vì bất ý với cha mẹ về việc cha 
mẹ phải thương và lo trả nợ cho thằng con hư đốn, những đứa 
con khác đã cắt đứt mọi liên lạc với cha mẹ. Cha chúng nó viết 
trên miếng giấy để trên bàn: “Lạy Chúa, các con của con đang 

trừng phạt con. Nhưng xin tha cho chúng, xin đừng trừng phạt 

chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Quả thực, không 
có gì đau đớn cho bằng người nhà mình mà không cảm thông, 
không thương yêu mình. Nhưng xin các gia đình hãy lấy lòng 
khoan dung của Chúa mà tha thứ cho nhau, và cho mọi người.  

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương, tha thứ, cầu 
nguyện và làm ơn cho những người làm con đau khổ. Amen. 
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19/6 THỨ TƯ TUẦN 11 TN C 
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.  T. Rômuanđô, viện phụ. 

SỐNG ĐẠO CÁCH KHIÊM NHƯỢNG 
 “Cha thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6, 18) 

Đời sống đạo luôn là cầu nguyện, ăn chay hãm mình và 
làm việc bác ái. Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa, là thân thưa 
là trình bày với Người lời chúc tụng, tạ ơn và khấn nguyện tín 
thác vào Người. Ăn chay hãm mình là phương thế tốt nhất để 
tránh các dịp tội, đề phòng sa chước cám dỗ, để chế ngự các nết 
xấu, và để kết hiệp với Thánh Giá Chúa Giê-su. Và làm việc 
bác ái là chia sẻ sự sống cho người, giúp đỡ người, là sống Bí 
Tích Thánh Thể: bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi sống mọi 
người. Cả ba việc này phải được thực hiện chân thành, khiêm 
nhượng, vì yêu mến Chúa, vì vinh danh Chúa; và tuyệt đối 
không sống đạo cách giả hình, cầu uy tín cho mình, để đánh 
bóng tên tuổi mình, để người khác xác nhận mình là người đạo 
đức. Cách sống đạo giả hình chẳng mang lại ích lợi gì cho mình 
và cho người khác, lại còn chuốc họa vào thân, vì mượn danh 
Chúa mà che đậy những ý nghĩ, những việc làm tồi tệ, bỉ ổi.  

Thời nào cũng vậy, con quỷ dối trá kiêu căng vẫn đang 
hoành hành khắp nơi. Người thực lòng yêu mến Chúa, yêu mến 
Giáo Hội thì ít, mà người yêu mến mình và đang làm việc trong 
giáo hội thì nhiều. Thật là nguy hiểm. Họ cũng cho là mình 
chân thành, nhưng nếu có ai, có việc gì không làm vừa ý họ, 
làm mất danh giá họ, họ bất mãn bỏ việc ngay. Và sau khi bất 
mãn, thì bôi bác, bài xích, và gây nên bao điều bất nhất trong 
cộng đoàn. Như thế là đạo đức đấy sao? Người đạo đức phải là 
người luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, trong Chúa Giê-su hiền 
lành, khiêm nhượng. Bao lâu còn chưa khiêm nhượng, chưa bỏ 
cái riêng khoe khoang khoác lác tự khen tự phụ, thì bấy lâu, 
còn có nguy cơ là người phá vỡ sự hiệp nhất cộng đoàn.  

Lạy Chúa, xin cho gia đình con mến yếu Chúa, sống đạo 
chân thành khiêm nhượng, trong mọi hoàn cảnh. Amen.  
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20/6 THỨ NĂM TUẦN 11 TN C 
2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15. 

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

Chúa Giê-su tỏ cho chúng ta một điều quý giá: “Cha các 

con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin”. 
Không cần phải kể lể, kêu réo, than vãn với Thiên Chúa đủ 
điều, vì Người là Cha chúng ta, Người thấu suốt tất cả, cả 
những ước muốn rất riêng thầm kín, cả những nỗi lắng lo nhọc 
nhằn, và cả hoàn cảnh sống của mỗi chúng ta nữa. Còn kể lể 
than vãn, là còn chưa tin vào Người. Còn kêu réo, trách móc  
Người, là còn xem Người chỉ như một bức tượng vô cảm không 
nghe, không thấy, không biết. Còn kêu xin Người thực hiện 
theo ý mình, là còn thách thức Người. Chúa Giê-su không 
muốn chúng ta dựng nên một Thiên Chúa theo chuẩn mực con 
người như thế. Người muốn chúng ta trước tiên hãy Tin Thiên 
Chúa là Cha, Người biết rõ mọi sự, và Người đang làm tất cả 
mọi điều tốt nhất cho ta. Hãy vững tin vào Cha. 

Cuộc sống này có biết bao điều không làm chúng ta hài 
lòng: đau khổ, nợ nần, bệnh tật, tai nạn, chết chóc, phản bội, bất 
hiếu, tàn ác… Nhưng đức tin bảo chúng ta rằng: Thiên Chúa 
đang gửi đến cho chúng ta những quà tặng, tất cả là hồng ân. 
Đức tin cũng bảo chúng ta rằng “khi bạn gặp đau khổ, ấy là lúc 
Thiên Chúa muốn bạn nên thánh”.  Ước gì, đức tin vào Thiên 
Chúa là Cha tốt lành nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. 
Kinh nghiệm sống đạo của nhiều người cho biết: đọc kinh Lạy 
Cha với tâm tình của người con hoàn toàn tín thác vào Cha, tất 
cả vì Danh Cha, vì Nước Cha, vì Ý Cha, sẽ là khởi đầu cho 
những phép lạ kỳ diệu. Phép lạ cho chúng ta không phải là việc 
Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng là việc chúng ta đủ can đảm, 
đủ sức mạnh mà làm theo ý Chúa, mà ca tụng, tạ ơn Chúa.   

Lạy Chúa, xin cho chúng con hoàn toàn tín thác vào Cha 
trên trời, và xin hiệp nhất chúng con trong tình Cha. Amen 



 28 

21/6 THỨ SÁU TUẦN 11 TN C 
2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23. T. Lui Gôngdaga, Tu sĩ. 

HÃY TÍCH TRỮ KHO TÀNG TRÊN TRỜI 
“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó” (Mt 6, 21) 

Chúng ta đang tích trữ kho tàng ở trần gian này. Người 
vài chục tỷ gửi ở ngân hàng. Kẻ còn vài chục mẫu đất ở quê, 
chưa kể dăm bảy địa chỉ bất động sản ở các quận trong thành 
phố. Kẻ khác chôn mấy hủ vàng ở đâu đó. Cũng có người “tiền, 
vàng, kim cương, đô-la nhiều quá không biết gửi đâu cho hết”. 
Và lại cũng có người gửi vài ngàn tỷ ở ngân hàng Thụy Sĩ cho 
chắc ăn, vì đó là tiền ăn cướp của nhân dân, tiền tham nhũng. 

Ông già ăn xin ở cây xăng kia là cha ruột của một tay tỷ 
phú! Cụ bà nằm ngoi ngóp trong góc núi kia là mẹ ruột của hai 
ba giám đốc công ty. Ông bà cụ sống nhờ bà con ở đây, chưa 
đóng tiền nghĩa trang phí trong giáo xứ kia lại cha mẹ ruột của 
một tay trùm bất động sản ở Sài gòn. Chỉ mới là chuyện thế 
gian thôi, cũng đã có bao điều vô lý. Còn vô lý hơn nữa, nghe 
nói công ty này, công ty kia làm từ thiện vài chục căn nhà, để 
mua danh tiếng, còn nhà cha mẹ ruột mình thịt trống trước hụt 
sau, dột chảy từ trên xuống dưới. Vâng, cha mẹ làm được gì 
cho con nữa đâu mà phải đầu tư cho cha mẹ?  Không vô lý sao? 

Chúa Giê-su nói rõ: Kho tàng ở đâu, lòng trí ở đó. Dẫu 
biết của cải ở trần gian này sẽ không theo với mình về cõi chết 
và càng không sống lại với mình đâu, nhưng con người vẫn 
muốn tích trữ, bởi lòng trí con người chẳng nghĩ tới được điều 
gì cao quý hơn. Chúa không muốn chúng ta ngu muội hay mụ 
mị về chuyện này. Người bảo chúng ta hãy tích trữ một kho 
tàng ở trên trời. Đó là: Đức Tin Cậy Mến Thiên Chúa trên hết 

mọi sự, các nhân đức, đức bác ái yêu người và các việc lành, 
đời sống công chính theo Tin Mừng, lòng hiếu thảo với Thiên 
Chúa và ông bà cha mẹ, lòng quảng đại khoan dung tha thứ… 

Lạy Chúa, xin hướng dẫn con biết tích trữ kho tàng ở 
trên trời, để con còn được hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen. 
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22/6 THỨ BẢY TUẦN 11 TN C 
2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34. 

TIN CẬY MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ 
“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai” (Mt 6, 34) 

Người đời nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Bởi vậy, 
ai cũng bị đồng tiền cuốn hút. Có người tôn thờ tiền bạc đến nổi 
quên mọi thứ, chỉ nhớ tiền. Có câu chuyện này: Sáng mai, đi 
chợ về, thấy con heo xổng chuồng chạy đâu mất, chị Tư vội đi 
tìm, gặp ai cũng hỏi thăm. Chị Tư hỏi chị Năm: “Chị có thấy 
con heo của tui xổng chuồng chạy ngang đây không?” “À há! 
Không thấy con heo nào, chỉ thấy thằng con trai chị đánh bài từ 
chiều hôm qua đến giờ ở nhà kia”. Con heo, đồng tiền, kinh tế 
nó gắn chặt vào mình đến nỗi nhớ tới heo mà chẳng nhớ tới 
thằng con trai hư đốn. Cũng vậy, đời sống đạo của mình và của 
gia đình thì chẳng bận tâm, một chỉ lo cho có nhiều tiền, lo sắm 
sửa, thẩm mỹ, làm đẹp cho hơn người, ăn chơi cách nào cho 
điệu nghệ, đẳng cấp, lo toàn những chuyện phù du. 

Chúa Giê-su nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vừa 
Thiên Chúa, vừa tiền bạc được.” Tiền bạc là vật chất thế gian 
này. Có tiền bạc sinh ra đủ thứ hư đốn. Tất cả sự dữ đều ngang 
qua tiền bạc. Tiền bạc không bảo đảm cho chúng ta một tương 
lai tốt đẹp nào cả. Để của lại cho con, mà không dạy con nên 
người, thì chỉ làm cớ cho con hư hỏng. Để đức lại cho con, nếu 
không có tiền bạc, thì con cũng khởi nghiệp tốt lành bằng chính 
cái đức cha mẹ để lại và ân sủng của Chúa. Chúa Giê-su khát 
khao ta được cứu rỗi, Người nói: Đừng quá lo lắng chuyện thế 
gian ăn gì mặc gì. Tiên vàn hãy lo tìm Nước Thiên Chúa. Ước 
gì mỗi chúng ta nhận ra tình thương của Chúa đáng quý hơn cả 
vật chất trần gian này. Hãy tôn thờ, tin tưởng, cậy nương chỉ 
nơi một mình Chúa mà thôi. Duy nơi Chúa, ta mới có bình an 
đích thực. Mọi sự thế gian đều là phù vân, giả dối.  

Lạy Chúa, xin cho gia đình con biết Tin Cậy Mến Chúa 
trên hết mọi thứ tiền bạc, vật chất, thế gian này. Amen. 
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23/6 CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ,  
St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17. 

TẤT CẢ CÙNG CHUNG MỘT TẤM BÁNH 
“Tất cả đều ăn no nê”. (Lc 9, 17) 

Trong hoang địa, dân chúng phải có gì để ăn mới có sức 
mà về nhà. Không ai có thể lo nổi thức ăn cho bấy nhiêu người. 
Từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, Chúa đã “cầm 

lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc 

tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho 

dân chúng”. Chúa đã làm phép lạ bánh cá hóa ra nhiều. Các 
Tông Đồ tập họp dân, phân phát, dọn bữa. Bữa ăn là bánh và 
cá. Ai cũng ăn bánh và cá, không có ai có thêm và dùng thêm 
loại thức ăn nào. Tất cả đều ăn no. Nghĩa là không ai phải đói, 
nghĩa là ai cũng đã đủ sức để về nhà.  

Cuộc đời chúng ta như đang đi trong hoang địa, và phải 
về đến nhà Cha chúng ta trên trời. Lương thực nào cho chúng ta 
đủ sức mà tiến bước? Chúa Giê-su cầm lấy tấm bánh, chén 
rượu đọc lời chúc tụng tạ ơn, và phân phát cho các môn đệ: Các 
con hãy cầm lấy mà ăn, mà uống. Đây là Thịt Ta, đây là Máu 
Ta. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và các Tông Đồ tuân 
lệnh, tiếp tục “làm việc này”, là phân phát tấm bánh chén rượu 
Thánh Thể cho chúng ta. Ai cũng ăn uống cùng một Thánh 
Thể. Tất cả đều no nê. Tất cả đều có sức mà về nhà. 

Thánh Phaolô nói: “Khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó 

không phải là dự phần vào Thân Thể của Người sao? Bởi vì chỉ 
có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh 

ấy, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta ta chỉ là một thân 

thể " (1Cr 10, 16b-17). Bí tích Thánh Thể là sự hiệp thông với 
nhau trong cùng một nguồn sống là Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta 
cũng phải “hãy làm việc này”, là bẻ tấm bánh đời mình ra mà 
trao ban sự sống cho nhau, trong gia đình, cộng đoàn, xã hội. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiệp nhất và chia sẻ sự 
sống cho nhau trên đường về nhà Cha trên trời. Amen.  
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24/6 THỨ HAI TUẦN 12 TN C 
St 12, 1-9; Mt 7, 1-5 

NHÌN THẤY ĐIỂM TỐT, DẪU CHỈ LÀ BÉ NHỎ 
“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã” 

Xét đoán người khác luôn là một tật xấu, luôn mang tính 
chủ quan theo cách: “Suy bụng ta, ra bụng người”. Hơn nữa, 
tính kiêu căng ẩn tàng trong lòng thường khiến chúng ta không 
nhìn ra điểm tốt của người khác, hoặc cố tình không nhìn vào 
điểm tốt, và chỉ muốn ai ấy cũng phải xấu hơn mình, tệ hơn 
mình. Vì thế, xét đoán người thì thường thấy điểm xấu của 
người thôi, đôi khi còn cường điệu, tô vẽ, bịa đặt, thêm thắt cho 
xấu hơn tệ hơn nữa mới thỏa lòng. “Có ít, xít ra nhiều. Bé xé ra 
to”. Lòng người kiêu căng, ích kỷ, nham hiểm. Miệng lưỡi con 
người ác độc có thể giết nhau vì xét đoán rồi tô vẽ, thêm thắt… 

Chúa Giê-su dạy: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị 
đoán xét”. “Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi 
sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”. Người có 
tật xét đoán kẻ khác thường không bao giờ thấy cái xấu, cái tệ 
của mình. Chúa muốn chúng ta hãy khiêm nhượng nhận ra 
mình xấu xa, hèn mọn, tội lỗi hơn ai cả, và phải sớm hoán cải 
nên người công chính trước đã. Khi đã khiêm nhượng nhận ra 
mình xấu xa, thì mới có thể thấy được điểm tốt ở người khác. 
Người làm lớn, phải là người khiêm nhượng nhận ra những 
thiếu sót lầm lỗi của mình và sớm hoán cải, khắc phục, hoàn 
thiện để làm gương cho kẻ bề dưới. Tiếc thay, có chút quyền, 
có chút danh dự, người ta thường ảo tưởng mình hoàn toàn 
đúng, và nhìn kẻ bề dưới là thứ hèn mọn thấp kém, xấu xa. Ước 
gì trong mắt các linh mục, không có giáo dân nào quá tệ đến 
mức phải loại bỏ. Ước gì trong mắt cha mẹ, không có đứa con 
hư đốn nào mà không cải thiện được. Ai cũng có điểm tốt, dẫu 
chỉ là một điểm tốt bé nhỏ còn sót lại. Đừng xua trừ nhau. 

Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhượng nhận ra mình xấu 
xa hèn mọn tội lỗi, và nhờ ơn Chúa, sớm phục thiện. Amen.  
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24/6  SINH NHẬT T.GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng. 
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 

VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY CHÚA 
“Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi 
tên con trẻ là Gioan” (Lc 1, 13) 

Giacaria và Elizabeth, đôi vợ chồng đạo đức, luôn thờ 
phượng Chúa, một lòng trông mong Đấng Cứu Thế, lại phải 
đón nhận một thử thách lớn lao là không có mụn con nào. 
Trong mắt người đời, đây quả là điều vô phúc. Ông bà vẫn 
khiêm nhượng chấp nhận, âm thầm, kiên trì ngày đêm cầu 
nguyện với lòng tin tưởng Thiên Chúa sẽ nhậm lời. Lúc tuổi đã 
xế chiều, và tưởng chừng như thế là tắt ngúm bao hy vọng, và 
phải chịu tiếng đời là son sẻ, thì tin vui đã đến. Lúc Giacaria 
tiến hương kính Chúa, Thiên Thần đứng bên phải hương án, đã 
báo tin: “Lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ 

ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên 

con trẻ là Gioan”. Chúa đã làm việc kỳ diệu trước mắt chư 
dân. Người đã xóa đi nỗi tủi hổ của đôi vợ chồng tưởng chừng 
là vô phúc. Chúa đã dựng nên Gioan cách lạ lùng.  

Gioan, không chỉ được sinh ra làm người, mà còn được 
Thiên Chúa đặt định vào trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. 
Thiên Chúa bù lại gấp trăm cho những ai chịu thua thiệt mà vẫn 
vững lòng tin mến cậy trông nơi Người. “Con trẻ sẽ nên cao 

trọng trước mặt Chúa, sẽ được tràn đầy Thánh, sẽ đem nhiều 

con cái Israel trở về cùng Chúa”. “Con trẻ sẽ đi trước mặt 

Chúa và dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng” 

Lời Chúa trong lễ kỷ niệm sinh nhật của Thánh Gioan, 
đã mở lòng chúng ta thấu hiểu thế nào là ân sủng của Đức Cậy 
Trông bền vững. Đừng ngã lòng. Thiên Chúa luôn đang có kế 
hoạch thực hiện điều thiện hảo cho tất cả những ai tuân hành 
thánh ý Người và vững lòng trông cậy trong tin yêu. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn vững lòng  tin yêu, 
trông cậy vào Chúa trước bao thử thách bi thương. Amen.   
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25/6 THỨ BA TUẦN 12 TN C 
St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14. 

MANG ĐẾN CHO NHAU ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT 
“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì 
hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12) 

 Chúa Giê-su nói: “Điều con muốn người ta làm cho 
mình, thì con cũng phải làm cho người ta”. Đây là chuẩn mực 
cư xử với nhau trong cuộc sống chung của con người, một 
chuẩn mực hướng đến điều tích cực. Nghĩa là: không chỉ đừng 
làm cho người ta điều mình không muốn, mà còn phải làm cho 
người ta điều mình muốn người ta làm cho mình.  

Ai cũng muốn nhận được điều tốt đẹp, bình an, hạnh 
phúc. Không ai muốn nhận những điều xấu xa, bất an, bất hạnh. 
Chúa Giê-su muốn chúng ta không chỉ đừng gây đau khổ cho 
nhau, mà còn phải nhiệt tình mang điều tốt đẹp, bình an, hạnh 
phúc lại cho nhau. Lời Chúa đang xoáy vào cõi lòng ích kỷ của 
mỗi con người chúng ta, bởi thông thường thì ai cũng chỉ muốn 
điều tốt cho mình, không muốn điều tốt cho kẻ khác. Thấy kẻ 
khác có phước, được lộc, xinh đẹp, dễ thương có tài, thì nguýt 
háy, bỉu môi, tỏ vẻ không ưa thích, bất kể người ấy là bề dưới 
hay bề trên của mình. Đôi khi thấy kẻ khác lâm cảnh khốn cùng 
bế tắc, đau khổ, hoạn nạn, thì chẳng xót thương đã đành, lại còn 
lấy làm vui trong bụng, lại còn rêu rao rằng đáng đời, đáng 
kiếp. Bao lâu còn ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà chẳng nghĩ đến 
ai, thì người ấy chưa biết yêu là gì, chưa cảm được tình yêu 
Chúa là thế nào, và người ấy chính là người vô phúc nhất.  

Chúa Giê-su muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Người 
tha thiết mời gọi chúng ta bỏ đi lòng ích kỷ, bỏ đi lòng yêu cái 
tôi của mình, để luôn nghĩ đến tha nhân, để yêu thương tha 
nhân. Khi ta suy nghĩ tốt, làm điều đẹp, điều lành cho tha nhân, 
thì dẫu có thiệt thòi đôi chút, ta cũng được hạnh phúc, bình an. 

Lạy Chúa, xin giúp con sống Lời Chúa, là từ bỏ mình đi, 
để hướng đến và yêu mến tha nhân như Chúa đã yêu. Amen.  
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26/6 THỨ TƯ TUẦN 12 TN C 
St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20. 

SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN 
“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng” (Mt 7, 16) 

Con chiên hiền lành. Con sói hung dữ. Con sói thèm ăn 
thịt con chiên, còn con chiên thì đơn sơ, chân thật đến mức ngu 
ngơ, rất dễ làm mồi ngon cho con sói. Chúa Giê-su nặng lời lên 
án các tiên tri giả, vì họ đội lốt chiên, mà thực lòng là sói. 
Người bảo chúng ta hãy khôn ngoan và cẩn thận. Bởi con sói 
giả dạng con chiên, giống như con chiên, nhưng không phải 
con chiên. Một phải, hai không, giống nghĩa là không phải.  

Thần sự thật và thần giả dối cùng tắm trên một dòng 
sông. Thần giả dối lên bờ trước, lấy y phục của thần sự thật 
mặc vào. Thần sự thật lên sau, không thể mặc y phục của thần 
giả dối. Sự thật lúc nào cũng trần trụi.  

Sự giả dối luôn luôn phải che đậy, phải hóa trang, phải 
đội lốt sự thật. Còn sự thật thì không cần cái vẻ ngoài ngụy tạo 
ấy. Cũng vậy, người đạo đức giả cần hóa trang, đánh bóng, son 
phấn bằng những việc đạo đức khoác lác bên ngoài, để có thể 
đánh lừa kẻ khác. Còn người đạo đức thật thì đơn sơ chân chất, 
khiêm nhượng hiền lành, thực tâm yêu Chúa, yêu người.  

Chúa bảo chúng ta hãy khôn ngoan nghe và thực thi lời 
Chúa dạy. Đừng nghe những người mượn Lời Chúa, mượn 
danh Chúa mà lừa bịp chúng ta. Họ nói rất hay, nhưng không 
thực hành. Vậy hãy xem quả thì biết cây. Người giảng dạy Lời 
Chúa mà không thực hành Lời Chúa, thì ấy là dấu chỉ cho biết 
đó là tiên tri giả, đó là sói đội lốt chiên, đó là sói ăn thịt con 
chiên chứ không phải lo cho chiên được sống. Họ bảo hãy yêu 
thương người nghèo khổ, thăm viếng kẻ bệnh tật, nhưng họ lại 
quý chuộng ai giàu có, thăm viếng kẻ có bạc có tiền. Họ bảo 
chúng ta sống Lời Chúa, còn họ thì đi ngược lại.  

Lạy Chúa, xin cho con vững tâm nghe và thực hành Lời 
Chúa dạy, suốt mọi ngày trong đời sống con. Amen.  
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27/6 THỨ NĂM TUẦN 12 TN C 
St 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29. T.Xi-ri-lô, Giám mục, TSHT 

THỰC HIỆN Ý CHA Ở TRÊN TRỜI 
“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát” 

Chúa Giê-su nói: “Không phải tất cả những ai nói với 
Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ 
có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào 
nước trời. Làm sao biết ý cha ở trên trời, nếu không có Con của 
Cha xuống thế và mạc khải. Vì thế, người được vào Nước Trời 
là người nghe và thực thi Lời Chúa Giê-su dạy. Chúa Giê-su 
gọi người ấy là người khôn ngoan, biết xây căn nhà cuộc đời 
mình trên nền đá vững chắc, “mưa có đổ xuống, nước có tràn 
vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không 
sập, vì nhà ấy được xây trên đá”.  

Quả thực, cuộc đời chúng ta có biết bao là gian nan thử 
thách. Lòng tin của chúng ta lấy gì mà bảo đảm cho khỏi khập 
khiểng, chao đảo trước bao con sóng đời vùi dập. Những trào 
lưu duy vật, vô thần, hưởng thụ đang lôi kéo chúng ta về phía 
mất sự sống đời này lẫn đời sau. Không chỉ lạy Chúa lạy Chúa 
mà được vào nước trời. Không phải danh xưng công giáo đủ để 
được cứu rỗi. Nhưng còn phải nghe và thực hành Lời Chúa dạy. 

Tiếc thay, thời nay, có người trong nhà chẳng thiếu gì, 
mua sắm gì cũng được, mà không mua nổi cuốn Tin Mừng; mà 
nếu có Tin Mừng thì cũng chẳng đọc, bởi lướt các trang web 
trên điện thoại đọc nhiều chuyện vui hơn; bài hát karaoke nào 
cũng thuộc, nhưng không thuộc lấy một câu Lời Chúa; dự 
thánh lễ cho có chuyện mà chẳng để tâm nghe Lời Chúa, nghe 
giảng dạy, còn chê ông cha này giảng dở, giảng dài, giảng dai; 
lúc gặp tai ương bệnh tật, khốn đốn thì chạy đến cha Long 
LTX, chạy khấn Đức Mẹ nơi này, nơi kia. Cách sống đạo như 
thế thì có gì bảo đảm rằng đã thực hiện thánh ý cha trên trời?   

Lạy Chúa, xin cho gia đình con yêu mến Chúa, quý 
chuộng Lời Chúa, lắng nghe và quyết tâm thực hành. Amen. 
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28/6 THỨ SÁU TUẦN 12 TN C 
Gen 17,1.9-10.15-22; Mt 8, 1-4 

NẾU NGÀI MUỐN 
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch” (Mt 8, 1) 

Người phung hủi cầu xin: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, 
Ngài có thể chữa tôi được sạch”. “Nếu Ngài muốn”, “Lạy 
Chúa, nếu Chúa muốn”, “Lạy Chúa con xin điều này, nhưng 
vâng ý Chúa”. Ước gì, đây không phải công thức cầu xin Chúa 
điều gì, nhưng đây phải là tâm tình chuẩn mực nhất khi chúng 
ta cầu xin. Phép lạ không phải là được điều kỳ diệu theo ý ta 
cầu xin, nhưng là được điều kỳ diệu theo ý Chúa. Chính Chúa 
Giê-su, giữa cơn đau đớn cùng tận đổ mồ hôi máu, Người đã 
cầu xin với Cha: “Lạy Cha nếu có thể được, thì xin cho con 
khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý cha, đừng theo ý con”.  

Ước muốn lành bệnh, khát khao nên sạch, cầu mong 
bình an, vui khỏe luôn là những ý ngay lành, những nguyện 
vọng chính đáng đối với chúng ta. Nhưng có đôi khi, đau khổ 
bệnh tật, những gian nan, cùng khốn lại là quà tặng của Thiên 
Chúa, vì Người muốn chúng ta kết hiệp khổ đau của mình với 
Thánh Giá Chúa, hiệp thông với đau khổ của Chúa, để ta được 
cứu rỗi. Đau khổ là quà tặng để nên thánh. Vì thế, hãy tha thiết 
cầu xin Chúa, nhưng vâng theo thánh ý khôn ngoan của Người. 
Người nhậm lời, hay chưa nhậm lời theo ý ta xin, thì cứ hãy vui 
lòng và kiên tâm chờ đợi. Có thể Người đang thử thách ta đôi 
chút. Có thể Người đang có kế hoạch tốt đẹp hơn. Lắm lúc ta 
xin một điều mà Chúa lại ban cho điều khác. Hãy tin tưởng 
Người khôn ngoan, quan phòng, và luôn cân nhắc điều thiện 
hảo nhất cho con cái Người. “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài 
có thể chữa tôi được sạch”. Ước gì đây cũng là tâm tình cầu xin 
chuẩn mực dành cho mỗi chúng ta. “Lạy Chúa, nếu Chúa 
muốn, xin cho con …, xin cho người này, người kia…”. 

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra và hân hoan chấp nhận 
theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của con. Amen.  
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28/6 TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng. 
Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7. 

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 
“Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc” (6) 

Có nhiều bài hát, các tác giả so sánh tình yêu Thiên 
Chúa như trăng, như sao, cao thẳm như núi thái, mênh mông 
như biển rộng, như… như… Thiết tưởng, tất cả đều khập 
khiểng, chệch choạc, bất cân xứng, nếu không nói là ảo tưởng. 
Bởi, không có gì ở trần gian này có thể đem so sánh với Tình 
Yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su không nói câu nào với ý rằng: 
“tình yêu Thiên Chúa như trăng, như sao”. Bởi trăng sao không 
đưa chúng ta lên cùng Chúa, nhưng chính Chúa đưa chúng ta từ 
thân phận bụi tro thấp hèn, lên thân phận nghĩa tử của Thiên 
Chúa, để sống trong huyền nhiệm Thiên Chúa. Núi Thái cũng 
chỉ vươn tới một đỉnh cao mà con người còn đo đếm được, còn 
tình Chúa yêu thì cao thẳm mà trí khôn con người ngàn đời 
cũng chẳng hiểu ra. Biển mênh mông dường nào thì con người 
cũng có thể khám phá, còn tình Chúa có ai thấu được, nếu 
không nói là chỉ khi nào được sống trong Người. 

Thánh vịnh 103, 13 đã so sánh: “Như người cha xót 
thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ 
Người, vì người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người 
vẫn nhớ chúng ta là cát bụi”. Chúa Giê-su diễn tả tình Chúa yêu 
thương bằng dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” mong ngóng, đợi 
chờ, và hân hoan vui mừng đón con hoang trở về, cho mặc áo 
mới, mở tiệc ăn mừng. Tin mừng hôm nay, Chúa dùng “dụ 
ngôn con chiên lạc”, cho thấy tình yêu Thiên Chúa là bằng lòng 
bỏ cả thân phận Thiên Chúa, mặc lấy thân phận loài người, tìm 
được con chiên lạc là chúng ta, vác trên vai hay gánh tội chúng 
ta trên thập giá, mời cả triều thần thiên quốc chia vui. “Trên 
trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.  

Lạy Chúa, xin cho con trung tín sống trong tình Chúa, để 
tạ ơn Chúa đã yêu thương tìm kiếm và cứu sống con. Amen.  



 38 

29/6 THỨ BẢY TUẦN 12 TN C 
St 18, 1-15; Mt 8, 5-17 

SỐNG ĐỨC TIN, CẬY, MẾN 
“Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong 
nước trời” (Mt 8, 11) 

Viên đại đội trưởng ngoại giáo có lòng thương đầy tớ 
đang bệnh, ông đến xin Chúa Giê-su chữa cho. Người nhận lời 
và tỏ ý muốn đến nhà. Nhưng ông ấy nói: “Lạy Thầy, tôi không 
đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán 
một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh”. Đúng là một người 
ngoại giáo có lòng tin mạnh mẽ. Vì thế, Chúa Giê-su nói: 
“nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc 

Nước Trời, còn con cái trong nhà thì bị vứt vào nơi tối tăm”.  

Mang danh người có đạo, đạo gốc, đạo dòng cũng chưa 
hẳn được cứu rỗi. Nhà có con làm cha, làm sơ, lễ an táng đồng 
tế long trọng cũng chưa hẳn là được cứu rỗi. Có bạn bè quen 
biết với nhiều đức cha, nhiều cha cũng không hẳn là chắc vé 
được cứu rỗi. Làm ông kia bà nọ, góp công góp của nhiều cho 
nhà thờ nhà thánh cũng chưa chắc được cứu rỗi. Bởi nếu không 
sống đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững bền, đức mến nồng nàn 
như viên đội trưởng ngoại giáo kia, thì đúng như Chúa nói: 
“Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm” 

Đừng xem thường người chưa có đạo. Đừng có cái nhìn 
khinh bỉ người khác tôn giáo. Nếu không sống công chính, thì 
đừng tự hào mình là người công giáo. Nếu không sống trọn hảo 
đức tin cậy mến thì hai từ công giáo không còn giá trị cứu rỗi 
cho chúng ta. Hãy tôn trọng và cầu nguyện cho người chưa 
nhận biết Chúa. Hãy sống đạo và làm gương công chính, gương 
sống đức Tin, cậy Mến, gương sống thương xót, bác ái, sẻ chia 
cho những người đang tìm kiếm Chúa. Những người từ phương 

đông và phương tây sẽ đến trong nước trời.  

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con, nhờ tin, con vững 
lòng trông cậy, nồng nàn yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.  
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29/6  T. PHÊ-RÔ VÀ T. PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng. 
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.  

NHẬN LÃNH SỨ VỤ VÀ CHU TOÀN 
“Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.(Mt 
16, 18) 

Có ai ngờ một người đánh cá như Simon lại có thể trả 
lời:  “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Không 
ngờ, bởi không phải tự Simon Phê-rô mà do Thiên Chúa Cha 
mạc khải cho. Simon, người được mạc khải, cũng chính là 
người mà Chúa Cha đã tuyển chọn để nhận lãnh sứ vụ. Vì thế 
Chúa Giê-su không ngần ngại đặt cho Simon một cái tên mới, 
cùng với sứ vụ mới: “Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội 
Thánh của Thầy…”   

Cũng có ai ngờ được, Sao-lê, người Do thái lưu vong, 
sinh tại Tarsô miền Tiểu Á, có học thức, cha mẹ là người thế 
giá, có quyền công dân Rôma, lại đi tìm bắt giết những người 
theo Chúa Giê-su, bị quật ngã trên đường đi Damas, đã nhận ra 
Thánh Ý Chúa, và được đổi tên là Phao-lô, với sứ vụ mới Tông 
Đồ dân ngoại. 

Tất cả là thánh ý và ân sủng. Thánh ý Chúa không ai 
hiểu thấu. Người bất chấp chuyện ông Phê-rô kém cỏi, hèn tin, 
bất tín. Người cũng bất chấp chuyện ông Phao-lô ra tay sát hại 
tín hữu. Người cần một lòng chân thành sám hối, lòng chân 
thành mến yêu và nhiệt tình với Tin Mừng. Thánh Phao-lo nói: 
"Đối với tôi, sống là Đức Kitô". "Tôi không muốn biết điều gì 
khác, ngoài Đức Kitô chịu đóng đinh". "Tôi sống, nhưng không 
phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gal 2, 20) 

Phaolô bị chặt đầu, Phêrô bị treo vào thánh giá ngược 
cắm đầu xuống đất. Cả hai vị lấy máu mình mà làm chứng cho 
lòng tin mến Chúa Giê-su, làm chứng cho Tin Mừng.  

Lạy Chúa, qua Bí Tích Rửa Tội, con đã được ân sủng 
Chúa và biến đổi nên con người mới trong Chúa Ki-tô, xin cho 
con ý thức và chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng. Amen. 
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30/6 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C 
1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62. 

PHẢI CHU TOÀN SỨ VỤ CỨU THẾ 
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem” (Lc 9, 51) 

Chúa Giê-su đã báo trước Người sẽ phải chịu phản đối, 
bắt bớ, đau khổ, và tử nạn ở Giê-ru-sa-lem, nhưng Người vẫn 
cương quyết lên đường đi về thành đô. Không có ai ngăn cản 
được. Không có sự sợ hãi nào làm thối lui được. Không có sự 
chống đối nào có thể làm dừng lại quyết định của Người. Quyết 
định của Người là chu toàn sứ vụ cứu thế. Bởi thế, khi nhưng 
người được sai đi trước đến Samaria trở về báo tin họ không 
tiếp nhận Người, ông Giacôbê và Gioan xin khiến lửa bởi trời 
xuống thiêu hủy cả làng, Người nói: “Con Người đến, không 
phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta” 

Ý tưởng “chịu chết cho loài người được sống” luôn là ý 
tưởng chủ đạo trong cuộc đời Chúa Giê-su. Nơi nương tựa của 
Người là Thánh ý Chúa Cha, chứ không phải trần gian này.  
Người đến trần gian như một người hành khất van xin loài 
người lòng sám hối và Tin vào Tin Mừng để được cứu rỗi. Nên, 
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ 
gối đầu”. Người cương quyết chu toàn sứ vụ cứu thế, và Người 
muốn chúng ta, những ai bước theo Người, cũng cương quyết 
đi vào cuộc khổ nạn với Người để được phục sinh với Người và 
được cứu rỗi. “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, 
thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.   

Lời Chúa nhắc nhớ mỗi chúng ta về sứ vụ của mình, sứ 
vụ được nhận lãnh từ việc tháp nhập vào Chúa Ki-tô: “chịu chết 
cho loài người được sống”. Cha mẹ chịu chết cho con cái được 
sống. Mỗi tín hữu phải chết cái tôi của mình đi, để xây dựng 
tình huynh đệ hiệp nhất trong cộng đoàn. Ai cũng phải hy sinh, 
mới có gia đình hạnh phúc, cộng đoàn bình an, xã hội tốt đẹp.  

Lạy Chúa, xin tình yêu Chúa thôi thúc con chu toàn sứ 
vụ của con: “chịu chết cho loài người được sống”. Amen.  
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BỤI ƠI, NÓI NHỎ… 

 
 

bụi ơi nói nhỏ nghe này 
theo làn Gió thoảng mà bay về trời 

 

giũ lòng, nhẹ nhé bụi ơi 
đừng vương nặng chuyện hư đời phù vân 

buông đi những thứ không cần 
để còn chỉ một tấm thân tinh tuyền 

 

giũ lòng, thanh thản, bình yên 
chẳng buồn oan trái, chẳng phiền trả vay 

cho đi đến trắng đôi tay 
trắng đôi con mắt còn hoài cho đi 

 

giũ lòng, còn lại từ bi 
cảm thông, thấu hiểu, điều gì đớn đau 

chạnh thương, chạnh xót đời nhau 
cũng là hạt bụi lạc vào mê cung 

 

giũ lòng, còn lại thủy chung 
với nguồn tình ái vô cùng thẳm sâu 

đã yêu tự thủa ban đầu 
còn yêu tới mãi muôn sau vĩnh hằng 

 

giũ lòng, còn lại thâm tâm 
toàn chân thiện mỹ thuở mầm thoát thai… 

 

bụi ơi nói nhỏ nghe này 
theo làn Gió thoảng mà bay về trời… 

gã tuần phiên 
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TẠ ƠN AI ĐÓ TUYỆT VỜI 
 

 
 

Tưởng chừng có một mình tôi 
Giữa đêm lặng lẽ bên đời tàn hoang 

Hóa ra còn ánh trăng vàng 
Còn hơi Gió thoảng, còn hàng cau nghiêng 

 

Tưởng chừng tôi một cõi riêng 
Năm canh đếm đủ tuần phiên chờ ngày 

Hóa ra còn chút Mây bay 
Còn ngàn sao sáng ở ngay trên đầu 

 

Tưởng chừng no nỗi lo âu 
Trong cơn đói lả cơ cầu tình yêu 

Hóa ra vắng vẻ đìu hiu 
Mới nghe Tiếng cõi huyền siêu vọng về 

 

Tưởng chừng góc bụi si mê 
Nghìn năm sau vẫn lê thê một mình 

Hóa ra có khối Chân Tình 
Trổ hoa thơm ngát hương kinh mặn nồng 

 

Có Ai Đó, ở bên trong 
Bảo tôi thanh thản, vững lòng tuần phiên 

Một mình, chẳng phải là riêng 
Tôi nghe tiếng lạ giữa miền hồn tôi 

 

Tạ ơn ai đó tuyệt vời 
Không đành bỏ mặc tôi người tuần phiên 

 

gã tuần phiên 
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