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Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban 
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nhau trong cõi đời tạm này. 
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01/6 thứ 2 sau Lễ CTT. LỄ ĐỨC MA-RI-A, MẸ GIÁO HỘI 
St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34. 

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÓN MẸ VỀ NHÀ MÌNH 
“Này là Con Bà. Này là Mẹ con”. 

Trên Thánh Giá, Chúa trối phú Thánh Gioan làm con 
Đức Mẹ và trao Mẹ Mình cho Thánh Gioan yêu thương, chăm 
sóc. Chữ “Hiếu” của Chúa Giê-su đối với Mẹ mình, là tôn 
phong Mẹ Mình làm Mẹ Giáo Hội, Mẹ Công Trình Cứu Chuộc 
của Con Thiên Chúa. Chữ “Nghĩa”, chữ “Tình” của Chúa Giê-
su đối với các tông đồ, đối với Giáo Hội là mời gọi chúng ta 
hãy tin tưởng yêu mến Mẹ, sống trong tình Mẹ, nghe lời Mẹ, 
sống vui lòng mẹ, đừng làm Mẹ buồn, đừng để Mẹ phải khóc… 
 Lời nguyện nhập lễ gần như nói trọn vẹn ý nghĩa của 
ngày lễ và cũng là kết tinh của mọi nguồn suy niệm về Lời 
Chúa hôm nay: “Này là Con Bà. Này là Mẹ con”. “Lạy Thiên 
Chúa là Cha hay thương xót, khi chịu treo trên thập giá, Con 
Một Chúa đã trao ban Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu 
Người, làm Mẹ chúng con, nhờ có Đức Mẹ yêu thương trợ 
giúp, xin cho Hội Thánh Chúa đang ngày càng thêm đông 
số, được mừng vui vì sự thánh thiện của con cái, và dẫn đưa tất 
cả muôn dân nhập đoàn cùng Hội Thánh Chúa”.  

Việc của chúng ta, là “đón Mẹ về nhà mình”, đón Mẹ 
vào cõi lòng mến yêu của mình. Biết bao người đã hành hương 
đến các trung tâm Thánh Mẫu dâng cho Mẹ bao nỗi niềm, khóc 
lóc, kể lể bao đau khổ, khấn nguyện vái van bao điều…nhưng 
không đón Mẹ về nhà mình để yêu mến, và chăm sóc Mẹ khỏi 
những u buồn vì tội lỗi…Mẹ vẫn còn đứng đâu đó ở các nơi 
hành hương. Không, Chúa Giê-su đã trao phó. Hãy đón Mẹ về 
nhà mình để “Mẹ ở đây với con dẫu vui buồn dù sướng khổ, 
Mẹ con chúng nhau sớt chia, Maria Mẹ ơi….”  

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con yêu mến Mẹ, luôn 
sống với Mẹ trong nhà, cụ thể cùng Mẹ Lần Hạt Mân Côi, cùng 
Mẹ đi con đường cứu chuộc của Chúa Giê-su Con Mẹ. Amen.  
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01/ 6 THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN 
2 Pr 1, 1-7; Mc 12, 1-12 

GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC NƠI NGƯỜI SỐNG TIN MỪNG 
“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”. 

Vườn nho là nhân loại, là dân riêng Thiên Chúa, là Giáo 
hội, là chính tâm hồn mỗi chúng ta. Thiên Chúa yêu thương 
dựng nên con người, đặt vào vườn địa cầu này sự sống xinh 
tươi; còn con người thì phản bội Thiên Chúa, đòi dựng nên cho 
mình một Thiên Chúa khác, tự đặt mình vào trong vườn hoang 
hoác, chết chóc kinh hãi. Chúa chọn dân riêng, nhưng dân riêng 
không chọn Chúa, không đón nhận con Thiên Chúa. Giáo Hội 
là vườn nho mới Chúa thiết lập, vườn nho đầy sự sống mới nhờ 
công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê-su. Tâm hồn chúng ta là 
vườn nho xinh đẹp Chúa đã tạo dựng. Tâm hồn hư đi vì tội 
nguyên tổ, và đã được cứu chuộc nhờ Con Thiên Chúa. Vườn 
nho tâm hồn chỉ trổ sinh hoa trái xinh tươi nhờ đón nhận Chúa 
Giê-su và sống Tin Mừng Người đã dạy. 

Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ mỗi chúng ta hãy 
mở lòng đón nhận ân sủng cứu chuộc nơi Chúa Giê-su. Đừng 
như dân riêng xua đuổi các ngôn sứ đã được sai đến, và loại trừ 
cả Con Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Hơn nữa, hãy khiêm tốn 
mà đón nhận nhau. Giá trị con người không ở chỗ chức cao 
quyền trọng, phú quý giàu sang, nhưng là ở đời sống công 
chính theo Tin Mừng. Có phải chúng ta đã từng loại trừ những 
người nghèo khổ, thấp bé, mà không dám nhìn ra giá trị Tin 
Mừng trong đời sống khó nghèo của họ. Có phải chúng ta đã 
từng vồn vã đón nhận người có quyền có tiền, mà bất chấp đời 
sống của họ như thế nào? Có phải chúng ta đã loại trừ Tin 
Mừng Chúa Giê-su và rước lấy vào tâm hồn mình toàn những 
thứ ảo ảnh trần gian? Như thế là chúng ta lại lần nữa bắt “Cậu 
Con Trai của ông Chủ, giết đi, và quăng xác Cậu ra vườn”.  

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra giá trị đích thực của cuộc 
đời này chính là Chúa Giê-su và Tin Mừng cứu rỗi. Amen.  
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02/ 6 THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN 
2Pr3,12-15a.17-18;Mc 12,13-17.T.Marcellinus và Phêrô, TĐ 

ĐỒNG TIỀN MANG HÌNH ĐỨC GIÊ-SU 
“Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả 
cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”. 

Trước câu hỏi của người thuộc nhóm biệt phái và chính 
trị có ý gài bẫy, rằng: “…Chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê 
không? Chúng tôi phải nộp hay là không?  Chúa Giê-su trả lời: 
“Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho 
Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”. 

Những đồng tiền thế gian, mang hình ông kia, ông 
nọ…sẽ không mua được Nước Trời, nếu không đổi thành đồng 
tiền in hình Đức Giê-su. Và muốn đổi được đồng tiền in hình 
Đức Giê-su để được cứu rỗi, hẳn là chúng ta phải dùng đồng 
tiền thế gian để tỏ bày lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi 
người. Thuế phải đóng vì nghĩa vụ quốc dân, không dám kêu 
rêu. Mua sắm các thứ vì nghĩa vụ gia đình, không ta thán. Tiêu 
xài phung phí vào chuyện vô bổ, không tiếc xót. Thế nhưng, 
giúp đỡ việc chung thì kêu rêu, hoặc giúp người nghèo khó thì 
so đo tính đếm…Bao giờ chúng ta mới đổi được đồng tiền 
mang hình Đức Giê-su.  

Chúng ta ở thế gian, nhưng chúng ta thuộc về Thiên 
Chúa. Chúng ta cũng phải chu toàn những nghĩa vụ công ích xã 
hội, không chỉ vì sòng phẳng mà còn vì Đức Bác ái Ki-tô Giáo. 
Và còn hơn thế nữa, chúng ta phải chu toàn nghĩa vụ đối với 
Thiên Chúa, là phải hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Đừng để 
tâm hồn chúng ta bị ràng buộc bởi những quyến rủ bất chính 
của thế gian, đừng để những tham vọng trần thế trói cột chúng 
ta vào những thực tại hư nát này, cũng đừng để những ảo tưởng 
hạnh phúc ngắn ngủi đời này làm chúng ta đánh mất hạnh phúc 
vĩnh cửu trong Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống Lời Chúa Ki-tô 
dạy, để được luôn thuộc về Chúa, hôm nay và vĩnh cửu. Amen. 
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03/ 6 THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN 
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27. T. Carôlô Lwanga TĐ 

SỐNG SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA 
“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa 
kẻ sống” 

Nhóm Xa-đốc không tin việc xác loài người sẽ sống lại, 
vì họ suy nghĩ rằng: nếu có sự sống lại đời sau, thì cũng là được 
sống y như cuộc sống này:  cũng ăn uống, ngủ nghỉ, cũng 
hưởng thụ, cũng khoái lạc như ở trần gian… Họ không hiểu sự 
sống của Thiên Chúa. Họ càng không hiểu việc con người được 
sẻ chia sự sống của Thiên Chúa và sống trong cuộc sống mới, 
cuộc sống vĩnh cửu.  

Quả thực, con người sống ở trần gian này là để chết và 
sống lại và sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Nhưng muốn được 
như vậy, con người phải chết cái ngắn hạn để sống cái lâu dài, 
phải chết thực tại hư nát để sống với thực tại trường tồn, phải 
chết cái phù vân tạm bợ để sống với cái chân thật vững bền.  

Chúa Giê-su nói Ta là Chúa của tổ phụ các ngươi, Chúa 
của những kẻ tin vào Thiên Chúa. Chúa của kẻ tin và được 
sống lại. Ai không tin vào Thiên Chúa, không tin vào Thiên 
Chúa trong Đức Giê-su, người ấy là kẻ chết ngàn đời, và Thiên 
Chúa không phải là Thiên Chúa của họ.  

Trong cuộc vật lộn với cuộc sống đời thường để kiếm 
cái ăn cái mặc, cái học hành chữ nghĩa, cái nhà cửa, cái phương 
tiện, chúng ta thường bị cuốn hút vào chuyện làm sao cho có, 
có nhiều hơn, có sang trọng hơn, có đẳng cấp hơn, và cuối cùng 
là có tất cả để hưởng thụ. Và khi đã thụ hưởng thì muốn được 
thụ hưởng cho lâu dài. Đến lúc hơi tàn, sức tận thì tiếc 
nuối…một thời đã qua, đã xa, và khát khao một thời sẽ tái sinh 
và tái hưởng thụ như thế. Thật sai lầm. Hãy xác định cuộc đời 
này phù vân, để tin vào Thiên Chúa, mới được sống vĩnh cửu.  

Lạy Chúa, xin cho tin và khát khao sự sống của Thiên 
Chúa, biết tập chết mỗi ngày, để sống sự sống của Chúa. Amen.  
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04/ 6 THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN 
2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.  

NGƯỜI CÓ ĐẠO, NGƯỜI SỐNG ĐẠO 
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi 
hãy kính mến Người”. 

Chúa Giê-su không bãi bỏ các lề luật của dân riêng 
Thiên Chúa, nhưng Người tóm lại hai điều quan trọng mà thôi: 
Kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như 
chính mình. Người muốn cho họ biết chính Người là chủ của lề 
luật. Nghĩa là, luật mà họ đã từng tuân giữ, cũng là luật của 
Thiên Chúa ban cho họ các tổ phụ, các ngôn sứ. Chỉ có người 
làm luật, người lập pháp, mới có quyền sửa luật. Và ai tin nhận 
sống theo Luật mới Người đã tóm lại, ấy là người tin nhận 
Người là Con Thiên Chúa. Bởi thế, có luật sĩ kia đã tin nhận 
Thiên Chúa duy nhất và đón nhận Lời Người dạy, và Người đã 
chúc mừng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. 

Đến nay, cả người công giáo, chưa công giáo, cả những 
người chống đối, cũng có thể biết đạo công giáo là đạo “Mến 
Chúa, Yêu Người”. Có những người chưa công giáo nhận xét 
rằng: “Người công giáo là “người theo đạo”, chứ chưa phải là 
“người có đạo”. Bởi vì họ không thấy cái đạo thể hiện cụ thể 
nơi cuộc sống chúng ta. Hãy khiêm tốn mà nhận ra cái thiếu sót 
trầm trọng này. Thiếu sót ấy là: chưa yêu mến Chúa trên hết 
mọi sự, cho nên, còn cách sống tham lam mê muội đủ chuyện 
danh lợi dục phàm tục hư hèn; chưa yêu người như mình vậy, 
cho nên, đã không những không sẻ chia, không bác ái, mà còn 
hơn thua tranh giành vun quén mọi thứ cho mình…Không kính 
mến Chúa trên hết mọi sự, là là căn cội của lòng vô cảm, vô 
nhân. Lòng vô cảm, vô nhân là con đường dẫn đến tội ác.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con quyết lòng yêu mến Chúa 
trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người, để chúng con được 
vào Nước Thiên Chúa, và để làm chứng cho mọi người rằng: 
Đạo Yêu của Thiên Chúa mới là đạo hạnh phúc thật. Amen.  
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05/ 6 THỨ SÁU TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN 
2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37. T. Boniface, Gm, TĐ 

LỜI YÊU BƯỚC XUỐNG CUỘC ĐỜI 
“Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?” 

Dân chúng từng tung hô Chúa Giê-su là “Con vua Đavít, 
Vua Israel, Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Tung hô như thế, 
nhưng họ không thấu hiểu trọn vẹn lời mình đã tung hô theo 
thần trí Thiên Chúa soi sáng. Bởi vì, nếu họ có ca tụng Chúa 
Giê-su, thì cũng chỉ là biểu lộ niềm vui về một trang anh hùng 
hảo hớn mà Thiên Chúa sai đến để giải phóng đất nước Israel 
đang bị trị. Họ không hiểu Đức Giê-su, con Vua Đavít kia, 
thuộc dòng dõi Đavít kia, lại là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, 
là Thiên Chúa của Đavít.  

Mạc khải về bản tính Thiên Chúa trong một con người 
phàm cho chúng ta thấu hiểu tình yêu của Thiên Chúa, và sáng 
kiến độc đáo bởi tình yêu ấy là tự hủy. Tự hủy vì yêu. Tự hủy 
một ngôi vị cao sang quyền phép, để mặc lấy một thân phận 
hèn mọn, vì yêu. Mầu nhiệm tự hủy này là con đường nên 
thánh, con đường cứu rỗi, con đường vinh quang của mỗi tín 
hữu. Tiếc gì một cái cúi xuống, cái bước xuống, cái chạm 
xuống, hay bởi vì chưa yêu? Biết bao người chỉ nói yêu, nói rất 
hay, rất hấp dẫn, rất uyên thâm, rất chí lý…nhưng nói ở trên 
cao, mà chưa bao giờ bước xuống thấp. Lời của Thiên Chúa 
không chấp nhận cách tuyên bố hùng hồn trên tháp ngà như thế. 
Lời của Thiên Chúa là lời bước xuống cuộc đời, để tỏ bày tình 
yêu. Lời Thiên Chúa mới là Lời chân thật.  

Ước gì, mầu nhiệm tự hủy vì yêu của Thiên Chúa, trong 
Chúa Giê-su, sẽ là mẫu gương sống động cho mỗi chúng ta 
hôm nay. Người kiêu ngạo, vị kỷ không có tình yêu, không có 
trái tim yêu. Chỉ có người khiêm nhường mới vị tha, mới biết 
chạnh lòng, biết cho đi, biết yêu như Chúa Giê-su đã yêu.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con tự hủy danh phận, chức 
vụ, tự hủy tất cả để đến được với người, và yêu người. Amen. 
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06/ 6 THỨ BẢY TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN 
2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44. T. Nôbertô, Gm. 

CHẲNG BIẾT AI GIÀU HƠN AI 
“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. 

Bà góa nghèo bỏ vào hòm tiền hết số tiền mà bà có, chỉ 
là hai đồng xu be bé thôi, nhưng trong mắt Chúa Giê-su, bà là 
người giàu có nhất, vì bà giàu lòng quảng đại bác ái nhất.  

Hóa ra, Chúa Giê-su làm đảo lộn tất cả các giá trị nhân 
loại. Nếu ở thế gian này, giá trị của đồng tiền căn cứ vào mệnh 
giá ghi trên tờ tiền, thì, với Chúa Giê-su, giá trị của đồng tiền 
căn cứ trên ý hướng của người sử dụng. Nếu ở thế gian, giá trị 
dựa vào số lượng tiền, thì với Chúa Giê-su, giá trị dựa vào tấm 
lòng của người sử dụng vào mục đích tốt lành.  

Quả thực, Chúa khen bà góa chỉ có hai đồng tiền kia, vì 
bà chỉ có chừng ấy, và đã cho đi chừng ấy. Bà không cho đi của 
dư thừa, nhưng là cho đi tất cả những gì mình có, không giữ lại 
chút gì riêng tư. Cách cho đi của bà góa là cách cho đi của 
Thiên Chúa và hợp ý Thiên Chúa. Thiên Chúa có mỗi đứa con 
yêu, mà cũng đành ban cho nhân loại, vì yêu nhân loại. Chúa 
Giê-su chẳng tiếc sự sống của mình, vui lòng làm lễ tế đền tội 
cho đẹp lòng Chúa Cha, cũng vì yêu nhân loại. Phải chăng, khi 
yêu người ta mới có thể làm được tất cả, hy sinh tất cả, và họ 
bỗng trở nên giàu có vô cùng, vì hoa trái của tình yêu mỗi ngày 
một phong nhiêu, tươi tốt.  

Đến nay, vẫn còn điều đáng tiếc là, người ta vẫn căn cứ 
trên mệnh giá đồng tiền, và số tiền mà thẩm định giá trị con 
người. Thật sai lầm. Tin mừng hôm nay là bài học quý giá cho 
mỗi chúng ta để nhìn ra sự giàu có, phú túc, nhìn ra nguồn bình 
an hạnh phúc vô cùng vô tận của người nghèo khó vì Nước 
Thiên Chúa. Hãy đổi ánh nhìn của đôi mắt mình thành ánh nhìn 
của đôi mắt Chúa Giê-su: trân quý những gì là chân thật. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con ánh nhìn của Chúa Giê-su 
để chúng con nhận ra giá trị đích thực của mỗi người. Amen. 
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07/6  CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI, lễ trọng. 
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18. 

SỐNG TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA BA NGÔI 
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà 
được cứu độ” 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Mầu nhiệm chính 
trong đạo thánh Đức Chúa Trời. Có biết bao người, bao đời đã 
muốn giải thích mầu nhiệm này cho mọi người thấu hiểu, bằng 
những phương pháp so sánh. Nhưng đó không phải là ý muốn 
của Thiên Chúa. Có chăng, cũng chỉ là cách phô diễn sự hiểu 
biết hẹp hòi của mình thôi. Bởi có ai dám nói mình thấu hiểu 
Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi như thế nào mà giải thích. 
Chúng ta được mời gọi hãy “tin một Thiên Chúa, mà người có 
Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần”. Và chính khi chúng ta 
sống niềm tin ấy, chúng ta sẽ cảm nghiệm dần dần “ân sủng 
Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và 
ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta” 
 Thánh Gioan định nghĩa: Thiên Chúa là Tình Yêu. Và 
tình yêu ấy được mạc khải bởi Chúa Con, đấng được sai xuống 
thế làm người. Tình yêu ấy được định nghĩa đúng dắn chuẩn 
mực nhất bằng hy tế của Chúa Con trên thập giá. Tình yêu ấy 
cứu rỗi con người, kết liên con người trong mối tình thông hiệp 
nhờ Chúa Thánh Thần.  
 Khi làm dấu thánh giá, nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, 
là chúng ta tuyên tín về tình yêu Thiên Chúa, về việc mình 
hoàn toàn thuộc về mầu nhiệm tình yêu ấy, và hạnh phúc được 
sống trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, hạnh phúc quí giá và 
vĩnh cửu. Hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần mở lòng trí chúng 
ta, để chúng ta bước ra khỏi cung điện lòng mình, để có thể 
hiến thân yêu người như Chúa Giê-su đã yêu. Khát vọng ấy, 
cách sống ấy sẽ dẫn chúng ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa.  
 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng và giàu lòng xót 
thương, xin cho con sống Tình Yêu Chúa trong đời. Amen.  
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08/6 THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 
1V 17,1-6; Mt 5,1-12. 

KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ SỐNG TÁM MỐI PHÚC 
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. 

Bài giảng trên núi, hiến chương Nước Trời, còn được 
gọi nôm na dễ hiểu là Tám Mối Phúc Thật, hoặc cụ thể hơn, 
tám con đường sống dẫn đến hạnh phúc thật là Thiên Chúa.  

“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó” được đặt lên hàng 
đầu, muốn mời gọi chúng ta trước tiên hãy khiêm nhượng và 
tín thác vào Thiên Chúa. Tinh thần nghèo khó ấy, lòng khiêm 
nhượng và tín thác ấy, sẽ mở lối cho những nhân đức khác, dẫn 
chúng ta tới Thiên Chúa.  

Nếu không sống tinh thần khó nghèo, không nhận mình 
là hư không, là thấp kém, là thiếu thốn thì không thể nhận ra 
Thiên Chúa uy quyền, cao sang, giàu có và cũng không thể tín 
thác vào Người. Đức khó nghèo chỉ có nơi người có lòng khiêm 
nhượng. Không phải ai giàu có cũng kiêu căng, cũng không ai 
nói người nghèo vật chất của cải thì chắc chắn là khiêm 
nhượng. Đức khiêm nhượng dẫn tới sự tín thác. Đức khiêm 
nhượng khởi phát tình yêu, lòng nhân lành. Đức khiêm nhượng 
giúp chấp nhận đau buồn, hy sinh, chịu đựng vì yêu. Đức 
khiêm nhượng trổ sinh ơn khát khao điều công chính. Đức 
khiêm nhượng dặn lòng chạnh xót thương. Đức khiêm nhượng 
soi chiếu điều tinh tuyền thanh khiết. Đức khiêm nhượng dạy 
bảo xây dựng cuộc sống an hòa. Và cũng chính Đức Khiêm 
Nhượng là động lực mạnh mẽ giúp chúng ta anh dũng làm 
chứng cho Thiên Chúa.  

Ai dám tin người kiêu ngạo có tình yêu, có hiền lành, có 
công chính, có chạnh thương, có ủi an chia sẻ…Ước gì, Tám 
Mối Phúc Thật là chuẩn mực sống cho mỗi chúng ta. Hãy bắt 
đầu bằng đức khiêm nhượng của Thiên Chúa, của Chúa Giê-su.   

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mở lối hạnh phúc cho chúng 
con, xin cho lòng chúng con khiêm nhượng đón nhận. Amen. 



 13 

09/6 THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 
1V 17,7-16; Mt 5,13-16. T. Ephrem, Phó tế, TSHT 

SẺ CHIA CHO NGƯỜI NIỀM TIN CẬY MẾN  
“Các con là sự sáng thế gian”. 

Ai yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nhờ tin yêu 
Chúa Giê-su, và sống dưới ánh sáng khôn ngoan của Chúa 
Thánh Thần. Ấy là dấu chỉ cho biết, tình yêu Chúa đã mặn 
nồng trong họ, ánh sáng của Chúa đã bao trùm cuộc đời họ. Họ 
trở nên muối ướp cuộc đời, trở nên ánh sáng soi cho cuộc đời.  

Người không yêu mến Chúa, không sống Tin Mừng 
Chúa Giê-su, không bước đi trong đường lối công chính, không 
thể nào là muối men là ánh sáng cho đời. Người sống tiêu cực, 
ích kỷ, vô cảm, buồn chán, buông xuôi, thất vọng, thì làm sao 
có thể là chứng cho Tin Mừng về một tình yêu sinh động, vị 
tha, yêu thương chạnh lòng, vui mừng, bình an, hy vọng.  

Sứ mệnh của mỗi chúng ta là thắp sáng lên niềm tin, ướp 
mặn lại tình yêu thương, xây dựng một thế giới nhân loại hòa 
bình hạnh phúc nhờ Tin, Cậy, Mến Thiên Chúa, trong Đức Giê-
su.  Sứ mệnh ấy được thực hiện bắt đầu từ bản thân mình, đến 
gia đình, làng xóm, giáo xứ, cộng đồng. Chúng ta không thể từ 
chối sứ mệnh bởi vì chúng ta như ngọn đèn đã được chính 
Thiên Chúa thắp lên và đặt lên trên giá, qua ân sủng của bí tích 
Rửa tội, và các bí tích khai tâm. Xin đừng ai nói rằng tôi không 
thể là muối đất, là đèn trời, là chứng nhân vì tôi thấp bé, ít học, 
tầm thường nghèo nàn. Cũng xin đừng có ai xem thường giá trị 
chứng nhân của những người bé nhỏ trong cuộc đời kia. Trong 
mắt Chúa, ai sống yêu Chúa, yêu người, đã đủ là men muối, là 
ánh sáng. Cũng xin đừng ai so sánh hơn thua chuyện số dâng 
cúng khổng lồ với chén nước lả cho người đang khát. Thiên 
Chúa thấu hiểu từng nỗi lòng yêu, từng ý hướng ngay lành 
trong công việc của mỗi người.  

Lạy Chúa, xin cho con tin cậy mến Chúa thật nhiều, để 
con có đủ tin cậy mến mà sẻ chia cho mọi người. Amen. 
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10/6 THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 
1V 18,20-39; Mt 5,17-19. 

TUÂN GIỮ LỀ LUẬT CÁCH TRƯỞNG THÀNH 
“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”. 

Luật pháp không làm con người mất tự do, nhưng là để 
con người không lạm dụng tự do mà gây phương hại đến kẻ 
khác. Tuy nhiên, luật pháp xã hội không bao giờ là luật pháp 
hoàn hảo. Luât nào cũng còn những khe hở cho con người ta 
lách luật. Lớn lách luật, nhỏ cũng lách luật để không bị kết tội, 
kết án. Cách giữ luật đời có khi miễn cưỡng, tiêu cực, đành 
lòng cam chịu vì luật pháp của một chế độ kém dân chủ.  

Đối với lề luật của Thiên Chúa, Thiên Chúa quyền năng 
và giàu lòng xót thương chính là người làm luật, và là luật hoàn 
hảo mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Chúa Giê-su 
không hủy bỏ lề luật, nhưng Người kiện toàn lề luật. Người 
không sửa đổi điều luật nào, nhưng Người mời gọi chúng ta 
hãy giữ lề luật “vì yêu Chúa, vì yêu tha nhân”. Cách giữ luật 
của một người sẽ quyết định hoa trái thiêng liêng cho người ấy.  

Đừng giữ luật cách miễn cưỡng. Đừng giữ luật cách giả 
hình bên ngoài, để được khen hay sợ bị tố cáo. Đừng giữ luật 
cách “nín thở qua sông”, và khi đã qua sông rồi, thì lại buông 
tuồng vô kỷ luật. Đừng lách luật Chúa như cách lách luật ở đời. 
Đừng lách luật để ngụy biện, để tự bào chữa mình vô tội.  

Hãy thành thực sống như sống dưới con mắt của Chúa. 
Hãy giữ luật Chúa vì lòng yêu mến Chúa, như người con vâng 
lời Cha, vì con thương cha, con tin tưởng nơi cha. Hãy giữ luật 
vì yêu thương người. Cách giữ luật như thế mới là cách giữ luật 
của một Ki-tô hữu trưởng thành.  

Ai yêu mến Chúa và tuân giữ lề luật Chúa, sẽ được Chúa 
yêu thương và chúc phúc bình an tâm hồn, hôm nay trên gian 
trần, và mai sau trong Nước Chúa. Hãy giữ luật vì yêu.  

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa, và vì yêu mến 
Chúa, con tuân giữ các lề luật Chúa cho trọn. Amen. 
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11/6 THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 
1 V 18, 41-46; Mt 5, 20-26 

SỐNG AN HÒA VỚI MỌI NGƯỜI 
“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa luận phạt” 

Chúa ban cho con người có lời ăn tiếng nói, có ngôn 
ngữ, có cử chỉ, có ánh mắt, có đôi tai vừa để tỏ bày cho nhau 
nỗi lòng mến yêu, và để cảm nhận được niềm yêu mến của 
nhau. Điều đáng tiếc là con người lại không sử dụng những khả 
năng quà tặng ấy để xây dựng cho mình niềm bình an hạnh 
phúc, lại sử dụng nó mà chuốc lấy bất an, đôi khi còn là tai họa.  

Chúa Giê-su kiện toàn lề luật, ở chỗ, phải giữ luật bằng 
trái tim, phải lấy tình yêu làm động lực, làm chuẩn mực trong 
khi thi hành luật. Luật chớ giết người không đợi đến lúc cầm 
dao đâm vào người mới là phạm tội, nhưng chỉ cần một lời nói 
gây đau đớn như lưỡi gươm sắc bén, cũng đủ đã thành tội giết 
người. Có biết bao người đã chết dần, chết mòn, chết trong đau 
đớn chỉ vì một lời nói cay độc, một lời nói làm tổn thương danh 
dự uy tín, một lời thêm điều đặt chuyện vu vơ…Lời nói không 
phải là lưỡi gươm giết người đó sao. Bao người đau khổ triền 
miên chỉ vì một ánh nhìn khinh miệt, một cách xử sự thiếu 
khoan dung, một thoáng nghi ngờ vô lý. Không phải là những 
cách giết người đó sao? Bởi vậy, “Bất cứ ai phẫn nộ với anh 
em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt”. Chỉ một chút phẫn nộ, 
cũng đủ thành tội giết người. Người chết, mà ta không hay biết. 

Luật yêu thương phải chu toàn từ từng việc nhỏ. Hãy 
sống an hòa với mọi người. Hãy đặt mình vào vị trí của người, 
và sống với nhau bằng trái tim thấu cảm, biết chạnh lòng.  Ông 
bà ta cũng nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho 
vừa lòng nhau”. Đây là kinh nghiệm quý báu ông bà để lại cho 
con cháu, vì muốn cho con cháu có cuộc sống hạnh phúc.  

 Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn luật yêu thương 
của Chúa, sử dụng những khả năng Chúa ban theo lệnh truyền 
của trái tim mặc lấy lòng thương xót vô bờ của Chúa. Amen.  
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11/6 THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ 
Cv 11,21b-26;13,1-3; 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, có thuyết phục về những lời mình 
đã nói, đã rao giảng. Nếu ta đã được nhận con người Đức Giê-
su và sự sống của Người, thì cũng hãy cho đi 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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12/6 THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 
1V 19,9a.11-16; 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. Nhan sắc và đời sống tính dục của 
mình, không phải là nhu cầu quá cần thiết trong cuộc sống này. 
Đừng quá chăm chút. 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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13/6 THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN 
1V 19,19-21; Mt 5,33-37. T. Antôn Pa-đua, Lm. TSHT 

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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14/6 CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ 
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. 

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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15/6 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN 
1V 21,1-16; 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 cho 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 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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16/6 THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN 
1V 21,17-29; Mt 5,43-48. 

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, tới người làm vui lòng 
ta thôi. Còn 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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17/6 THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN 
2V 2,1.6-14; 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 nát bấy 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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18/6 THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN 
Hc 48,1-14; Mt 6,7-15. 

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 trong tình con với Cha, Cha với con, và trong tình huynh 
đệ 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, đừng “xin tha nợ chúng con” mà chẳng tha nợ cho 
ai, đừng xin giữ khỏi sa chước cám dỗ, mà lại không tránh dịp 
tội, đừng “xin khỏi sự dữ” mà lại chiều chuộng sự bất chính. 
Hãy 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. 
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19/6 LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU 
Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. 

HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG 
“Hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”  
Trong toàn bộ Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giê-su bảo 

chúng ta hãy làm việc này, đừng làm việc kia... Duy nhất chỉ có 
một câu Chúa nói: “Hãy học”. Đó là câu: “Hãy học cùng ta vì 
ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.  

Hiền lành và khiêm nhượng chính là vẻ đẹp thường hằng 
của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Nếu Thiên Chúa không 
hiền lành khiêm nhượng, thì Người đã không có kế hoạch cứu 
rỗi con người tự phụ kiêu căng. Người hiền lành khiêm nhượng 
đến nỗi ban Con Một Mình là Thiên Chúa. Con Thiên Chúa 
phải tự hạ làm người, để cứu con người đã từng kiêu cắng đòi 
làm Thiên Chúa. Người khiêm nhượng hạ mình gánh tội muôn 
dân, để muôn dân được thứ tha. Người khiêm nhường tự hủy 
mình đi, cho muôn dân được tồn tại vĩnh cửu.  

Vậy “học hiền lành và khiêm nhượng” của Chúa Giê-su, 
chính là mặc lấy sự sống của Thiên Chúa, để cho sự sống của 
Thiên Chúa điều khiển mọi sinh hoạt của chúng ta. Chỉ khi nào 
chúng ta hiền lành và khiêm nhượng như Chúa Giê-su Ki-tô, thì 
chúng ta mới có thể làm được điều lành, tránh được điều dữ 
theo tinh thần của Tin Mừng. Và như thế, chúng ta mới có được 
sự bình an đích thực trên hành trình về Thiên Quốc.  

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Tin Mừng mời gọi 
chúng ta chiêm ngưỡng và học nơi Chúa Giê-su bài học hiền 
lành khiêm nhượng, để có thể mặc lấy tình yêu, lòng thương 
xót của Thiên Chúa mà sống yêu, sống thương xót mọi người. 

Người kiêu ngạo là vô cảm, là không biết yêu, không 
thành công trên đời, và cũng không tìm ra bình an hạnh phúc. 

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, yêu mến nhau, như Chúa 
đã yêu: yêu cách hiền lành khiêm nhượng. A men. 
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19/6 THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN 
2 V 11, 1-4. 9-18. 20; 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. Của cải rồi cũng thay ngôi, đổi 
chủ. Chúa muốn chúng ta phải khôn ngoan mà tích trữ những 
nhân đức, yêu thương, phục vụ, bác ái vào kho tàng vĩnh cửu. 
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 ra giá trị đích thực của vật chất. Nó chỉ là đầy tớ 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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20/6 LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ MARIA 
Is 61, 9-11; 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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20/6 THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN 
2 Sb 24, 17-25; 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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21/6  CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN 
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-38. 

KHÔNG THỂ CẦU AN KIỂU PHÀM TỤC 
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết 

được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu 
diệt cả xác lẫn hồn.” (Mt 10,31) 

Sợ là biểu hiện cầu an. Đức Giê-su đã không cầu an theo 
kiểu con người phàm, nhưng Ngài luôn bình an khi chu toàn 
thánh ý Thiên Chúa Cha. Chúa Giê-su muốn chúng ta tìm được 
sự bình an đích thực, chính là loại bình an khi loan báo chân lý 
của Thiên Chúa cho mọi người, bất chấp mọi thách đố. “Ðiều 
Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và 
điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”. Người 
bảo chúng ta đừng sợ làm chứng cho Tin Mừng, đừng sợ tuyên 
xưng danh Chúa, đừng sợ bị bách hại, bởi chính Ngài đã là 
chuẩn mực chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa, chuẩn 
mực người bình an trong cuộc thương khó, chuẩn mực người 
mạc khải về Thiên Chúa Cha. 

Chúng ta đang cầu an trong vỏ ốc ích kỷ của mình, 
không dám bước ra với những mảnh đời bi đát. Chúng ta đang 
cầu an trong tháp ngà kiêu căng, quyền lực của mình, không 
dám mở lòng ra mà thông cảm, chạnh thương. Chúng ta đang 
đầu hàng cơn cám dỗ hưởng thụ, đang bắt tay thỏa hiệp với thế 
lực chống lại Thiên Chúa, để được bình an tạm bợ! Chúng ta 
đang tự hủy diệt mình trong thái độ cầu an theo cách ấy.  

Chưa có ai giết chết thân xác, linh hồn chúng ta, thì 
chính khi ích kỷ cầu an, chúng ta đã là những người tự vẫn, tự 
đánh mất cả đời này và đời sau rồi. Ước gì mỗi chúng ta nhận 
ra việc cầu an, cầu nhàn, cầu hưởng thụ vật chất thế gian này 
cho riêng mình, là chúng ta đang đi về phía sự chết, theo hướng 
ngược lại với Thiên Chúa và phần rỗi đời đời,  

 Lạy Chúa, xin cho con tìm được bình an nơi Thánh Giá 
Chúa, và hiên ngang làm chứng cho Tin Mừng. A men.   
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22/6 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 
2V 17,5-8.13-15a.18; 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 người lớn, lớn quyền, lớn chức, tưởng 
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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23/6 THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 
2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; 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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24/6 SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA 
Lễ Vọng: Gr 1, 4-10; 1 Pr 1, 8-12; Lc 1, 5-17 

KIÊN 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. 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 BAOTIXITA 
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 

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 
cái tên mà chính Thiên Chúa bảo ông Giacaria phải đặt cho con 
trai của mình, được sinh ra bởi bà Elizabeth, vợ ông; là 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. 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  THỨ TƯ TUẦN 12 TN 
2 V 22, 8-13; 23, 1-3, 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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25/6 THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 
2V 24,8-17; Mt 7,21-29. 

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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26/6 THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 
2V 25,1-12; 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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27/6 THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN 
Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17. T.Xirilô Gm, TSHT 

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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28/6 CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN 
2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.  

 CHẾT CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC SỐNG 
 “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”.  

Chúa Giê-su đã bỏ trời xuống thế, bỏ ý riêng mình để 
làm theo ý Cha, bỏ chính sự sống mình để con người được cứu 
sống. Chúa muốn những ai theo Chúa cũng hãy bỏ mình, bỏ cái 
tôi ích kỷ, kiêu căng, tham lam, để mặc lấy lòng quảng đại, 
khiêm nhượng, khó nghèo của Chúa. Bởi, chỉ khi nào chúng ta 
ra khỏi lâu đài lòng mình, mới có thể đón tiếp được Thiên 
Chúa, đón tiếp chân lý của Chúa. Có từ bỏ mình, mới bận tâm, 
mới cảm thông, mới chạnh lòng, mới có thể đón tiếp được tha 
nhân. Như vậy, bỏ mình để theo Chúa, có nghĩa là bỏ mình để 
có thể làm được các công việc cứu thế mà Chúa đã làm. Và 
trong tâm tình hiến dâng như Chúa đã hiến dâng, thì chỉ cần 
một việc bé nhỏ là giúp cho người một chén nước lã qua cơn 
khát, cũng mang giá trị lớn lao trong cõi đời đời. 

Tôi và bạn, chúng ta vẫn đang là những người theo 
Chúa, nhưng thử hỏi, chúng ta đã bỏ được gì, hay là vẫn còn 
đang giữ lại cho mình tất cả: giữ danh dự, uy tín, tên tuổi; giữ 
vật chất, phương tiện, tiền bạc; giữ cái cầu an, cầu nhàn, cầu 
hưởng thụ. Chúng ta chưa dám buông bỏ tất cả để bước ra khỏi 
cái tháp ngà ích kỷ của mình. Nói là mình theo Chúa, mà không 
muốn hoàn toàn thuộc về Chúa, lại để cho lòng mình quá lệ 
thuộc vật chất, thế gian. Như thế, tự mình có quá mâu thuẫn với 
mình đấy không?  

Ước gì, tất cả các việc, dù nhỏ hay lớn, cũng hãy làm với 
tâm tình của Chúa, là từ bỏ để hiến dâng, như Chúa đã chết cho 
người khác được sống. Thánh Phao-lô nói: ‘Tôi sống, nhưng 
không phải tôi sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”. 

Lạy Chúa Giê-su, xin tình yêu Chúa biến đổi lòng chúng 
con nên quảng đại, khiêm nhượng, khó nghèo, và yêu thương 
mọi người, yêu như Chúa đã yêu. A men. 
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29/6  THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ 
Lễ Vọng: Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19. 

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. 



 39 

29/6  THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ 
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; 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 HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN 
Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22 

BUÔNG BỎ MỌI SỰ, ĐỂ CHỌN LẤY CHÚA 
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ 
gối đầu”. (Mt 8, 20). 

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đi theo con đường của 
Người để được sống hạnh phúc và sống vĩnh cửu. Con đường 
ấy là con đường đi giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, 
sống giữa thế gian mà không để cho cái phù hoa của thế gian 
này cuốn hút, ràng buộc, ngược lại, ý thức cuộc sống này là để 
tiến bước về cuộc sống đời sau, cuộc sống của Thiên Chúa, 
cuộc sống với Thiên Chúa. Con đường ấy là con đường buông 
bỏ tất cả những gì là hạnh phúc chóng vánh, hư ảo ở đời này, 
bởi vì, tự nó là tan biến, là hữu hạn, là không tồn tại, là không 
phục sinh. Và chỉ có Thiên Chúa mới là hạnh phúc thật, là 
trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến, là sự sống muôn đời. Vâng, 
hãy tạ ơn Chúa Giê-su, vì người dẫn chúng ta đi về phía Thiên 
Chúa. Nếu không có Chúa Giê-su chỉ cho ta biết con đường 
này, chúng ta sẽ còn mãi lần mò trong bóng đêm của một thế 
giới vật chất mà tưởng là hạnh phúc nghìn thu.  

Chúng ta là những người được Chúa Giê-su mở ra cho 
một con đường hạnh phúc, nhưng đáng tiếc thay, sức hấp dẫn, 
cuốn hút của vinh hoa phú quý, lạc thú thế gian vẫn giam hãm 
chúng ta trong vòng mê muội, làm chúng ta không buông bỏ 
được, mà phải lệ thuộc vào nó. Có người già lót tiền dưới lưng 
nằm cho nó ấm. Có người không nhớ cái chuỗi để ở đâu, nhưng 
mỗi chỉ vàng để mỗi nơi đều nhớ rõ. Có người một ngày không 
nhớ tới Chúa được một lần, nhưng trong đầu toàn nhớ chuyện 
ăn gì, uống gì, chơi bời ở đâu. Thật đáng tiếc. Hãy buông bỏ tất 
cả, để chọn lấy Chúa, buông bỏ lòng yêu sự thế gian để sống 
trong tình yêu Chúa, đón nhận và trao ban tình yêu Chúa cho 
mọi người. Buông bỏ cái lo cho mình, để lo cho người… 

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa trên hết moi sự. Amen. 
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30/6 THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN 
 Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27. 

HÃY VỮNG LÒNG TIN, CẬY, MẾN 
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên 
lặng như tờ”. (Mt 8, 26) 

Cuộc đời mỗi chúng ta trên hành trình trần gian này 
được ví như con thuyền trên biển sóng. Biển lúc nào cũng có 
sóng, lúc nhẹ nhàng êm ả hiền lành, nhưng cũng có lúc sóng dữ 
làm chao đảo, muốn nhận chìm cả thuyền. Những con sóng 
ngoài thuyền như sự dữ bên ngoài ta, nhưng nếu chúng ta tin 
tưởng vào sức mạnh  tình thương và quyền năng Chúa thì 
không có gì đáng sợ. Nếu không tin tưởng vào Chúa, thì con 
thuyền đời ta dễ dàng bị sóng đánh vỡ. Nếu chúng ta không bảo 
vệ con thuyền bằng đức tin, thì có khác gì ta tự đâm thủng 
thuyền mình cho sự dữ tràn vào, tự mình đánh mất mình trên 
biển đời dương thế. Lúc ấy, không phải “con thuyền không 
bến”, nhưng “có bến, mà không còn thuyền nữa để mà về”.  

Hãy tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa. 
Đừng kém tin hay ngờ vực sự hiện diện của Chúa, mà thất vọng 
trước những thách đố là đau khổ, bệnh tật hay thất bại trong 
đời. Hãy nhớ rằng Chúa luôn hiện diện, đồng hành, can thiệp 
và giải cứu chúng ta khỏi sự dữ trên hành trình vượt biển trần 
gian về đến bến bờ là Nước Thiên Chúa. Đừng tưởng lầm Chúa 
không quan tâm. Đừng tưởng là vắng bóng Chúa. Đừng tưởng 
lầm Người đang ngủ quên. Chúa vẫn luôn ở bên ta. Hãy vững 
lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Điều đáng lo ngại là chúng ta 
thiếu lòng Tin Cậy Mến Chúa. Và đáng trách nhất là chúng ta 
bằng lòng cuốn mình theo sự dữ, theo điều bất chính, tự đâm 
thủng con thuyền mình để cho sự dữ tràn vào và chết chìm 
trong hành trình vượt biển.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con bỏ cách sống buông xuôi 
theo dòng sự dữ, nhưng phải vượt qua và chiến thắng nhờ tin 
cậy vào sức mạnh  quyền năng và tình thương của Chúa. Amen. 
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30/6 LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI  
CỦA HỘI THÁNH RÔ-MA. Rm 8, 31b-39, Mt 24, 4-13 

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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