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01/06/10 THỨ BA TUẦN 9 TN 
Th. Justino, tử đạo Mc 12,13-17 
 

TRẢ VỀ THIÊN CHÚA 
“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” 
(Mc 12,17) 
Suy niệm: Đồng tiền Roma thời Đức Giêsu 
có khắc hình của Xêda (tước chỉ các hoàng 
đế Roma) Tibêriô và dòng chữ: “Xêda 
Tibêriô, thần Augustô, con trai Augustô.” 
Hình khắc trên đồng tiền cho thấy đồng tiền 
thuộc sở hữu của hoàng đế Roma là điều 
hiển nhiên. Cũng vậy, là hình ảnh của 
Thiên Chúa, con người hiển nhiên phải 
thuộc về Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên họ 
và ghi khắc hình ảnh Ngài vào tâm hồn họ. 
Vì thật sự thuộc về Thiên Chúa và là sở hữu 
của Ngài, bạn hãy trả lại cho Thiên Chúa 
đúng địa vị Ngài đáng được. Hãy đặt Ngài 
là chủ tể cuộc sống của bạn, hãy để Ngài 
hiện diện trong mọi sinh hoạt đời thường và 
chi phối mọi sinh hoạt ấy. 
Mời Bạn: Đấng đã ghi hình ảnh Ngài vào 
tâm hồn bạn vì yêu thương bạn, cũng mong 
muốn bạn yêu mến Ngài với tâm tình người 
con hiếu thảo, yêu mến Ngài trên hết mọi 
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sự, dành cho Ngài chỗ quan trọng nhất 
trong con tim của bạn. Mời bạn nhớ đến 
Chúa trong mọi sinh hoạt hằng ngày của 
mình, để qui hướng về Ngài và tìm cách 
cho danh Chúa được vinh quang, Nước 
Ngài ngự trị ngay trong cuộc sống và môi 
trường bạn sống. 
Chia sẻ: Cụ thể bạn có thể làm gì để bày tỏ 
lòng mong muốn được thuộc trọn về Chúa 
trong đời sống hằng ngày? 
Sống Lời Chúa: Dâng ngày sống cho Chúa 
mỗi buổi sáng khi thức dậy, xin Chúa thánh 
hóa để bạn luôn sống trong tâm tình con 
thảo với Ngài. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
sống với Chúa Cha như người con hiếu 
thảo. Xin cho chúng con cũng dành cho 
Chúa Cha niềm yêu mến và địa vị cao nhất 
trong cuộc sống hằng ngày. 
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02/06/10 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN 
Th. Marcellinô và Phêrô, tử đạo 
 Mc 12,18-27 
 

GIỐNG NHƯ CÁC THIÊN THẦN 
“Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ 
chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,27) 
Suy niệm: Truyền thống văn hóa Việt Nam 
tin có một cuộc sống khác sau cái chết; và 
cuộc sống đó sẽ thế nào là tuỳ vào cách 
chúng ta sống cuộc sống này ra sao. Thế 
nhưng, trong thực tế, nhiều người vẫn sống 
như thể: “Chính chuyên chết cũng ra ma, 
lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng.” Chúa 
Giêsu mạc khải cho ta biết chẳng những có 
cuộc sống mai sau, mà cuộc sống ấy còn 
khác hẳn cuộc sống hiện tại, bởi vì con 
người sẽ “giống như các thiên thần ở trên 
trời.” Nghĩa là không còn chuyện ăn uống, 
mua sắm, cưới vợ gả chồng, hưởng thụ ích 
kỷ… như cuộc sống trần thế hôm nay. 
Người Kitô hữu cần nhớ điều ấy để sống sao 
cho phù hợp, bởi xác tín rằng rồi có lúc mình 
sẽ từ giã cuộc sống đời này để bước vào 
cuộc sống các thiên thần. 
Mời Bạn: Tựa như phái Xa đốc, bạn cũng 
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có thể lầm to nếu cứ dựa trên những tiêu 
chuẩn trần tục để nhìn Nước Trời mà Đức 
Giêsu rao giảng. Là công dân của Nước 
Trời, bạn không thể sống như thể không có 
niềm tin phục sinh hay dửng dưng, không 
thực hành những giá trị của Nước Trời 
(công lý, bác ái, hòa bình…) và làm cho 
những giá trị ấy trở thành một thực tại rõ 
nét trong môi trường bạn sống.  
Chia sẻ: Đối chiếu niềm tin của anh em 
lương dân và Kitô giáo về đời sống sau cái 
chết. 
Sống Lời Chúa: Điều chỉnh một số cách 
ứng xử kiểu trần tục (chẳng hạn: vụ lợi 
trong giao tế, nói tục, gian dối…). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cảm tạ 
Chúa đã mạc khải cho chúng con về cuộc 
sống mai sau. Xin cũng giúp chúng con 
thêm xác tín về niềm tin phục sinh, và nỗ 
lực hết mình để có thể vui hưởng hạnh phúc 
muôn đời. Amen. 
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03/06/10 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN 
Th. Carôlô Loanga và các bạn tử đạo 
 Mc 12,28b-34 
 

CỐT LÕI ĐẠO TRỜI 
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí 
khôn… và yêu người thân cận như chính 
mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và 
hy lễ.” (Mc 12,33) 
Suy niệm: Chúng ta chẳng lạ gì câu nói: 
“Đạo nào cũng dạy điều hay lẽ phải!” Quả 
thật, đạo nào cũng dạy yêu thương: Đức 
Phật dạy từ bi hỉ xả, Đức Khổng tử dạy 
nhân ái. Chúa Giêsu thì dạy bác ái. Thế 
nhưng có điểm khác biệt: Chúa dạy điều cốt 
lõi của Đạo Trời không chỉ là YÊU NGƯỜI 
mà còn là MẾN CHÚA nữa. Ta phải mến 
Chúa vì tất cả sự sống và sự tồn tại của ta 
đều phát xuất từ Chúa, và vì Chúa là Đấng 
Hằng Sống. Mặt khác ta phải yêu người vì 
con người cũng được Chúa yêu thương; vì 
trong Chúa, mọi người là anh em với nhau; 
vì khi yêu người, ta yêu mến Chúa hiện 
diện nơi họ. Niềm tin và lòng mến Chúa 
chính là nền tảng vững chắc để tình yêu 
thương đồng loại được trở nên đích thực và 
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bền vững. 
Mời Bạn: Việc “yêu người” lắm khi trở 
nên khó khăn thậm chí là không thể: lòng 
giận ghét khiến người ta thốt ra những lời 
cay độc muốn xoá bỏ sự có mặt của người 
khác khỏi cuộc sống của mình. Nhạc sĩ 
Phạm Duy tâm sự: “Giết người đi thì ta ở 
với ai?” Nhà thơ công giáo John Donne 
(1572-1631) có nói một câu mà ngày nay 
đã trở thành quen thuộc với nhiều người: 
“Không ai là một hòn đảo.” Mỗi người đều 
cần đến người khác để sống, để yêu, để 
chính bản thân mình được hoàn thiện. Chúa 
Giêsu, Đấng “hiến thân chịu chết cho 
người mình yêu” cho ta thấy chỉ có thể 
“yêu người như chính mình” khi ta biết 
“yêu người như Chúa yêu ta.” 
Sống Lời Chúa: Làm một nghĩa cử bác ái 
cho một người mà tự nhiên bạn cảm thấy 
khó thương nhất. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến. 
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04/06/10 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN 
 Mc 12,35-37 
 

CẦN CÓ ĐÔI MẮT KHÁC! 
“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa 
Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy 
thế nào được?” (Mc 12,37) 
Suy niệm: Mắt phàm chỉ có thể thấy những 
gì phàm trần, chứ không thấy được những 
gì siêu phàm. Với con mắt phàm, bất quá 
chỉ có thể nhận biết rằng Chúa Giêsu thuộc 
dòng tộc Đa-vít và Ngài được gọi là con 
vua Đa-vít cũng là phải lẽ. Thế nhưng 
“chính vua Đa-vít lại gọi Đấng Ki-tô là 
Chúa Thượng” bởi vì vua đã nhìn bằng 
“đôi mắt khác”, đôi mắt của niềm tin. 
Chính đôi mắt của niềm tin cho phép chúng 
ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là người thật và 
đồng thời cũng là “Thiên Chúa thật bởi 
Thiên Chúa thật” (Kinh Tin Kính). 
Mời Bạn: Mỗi người là một huyền nhiệm 
với những chiều sâu kín ẩn không thể hiểu 
thấu. Nơi Thiên Chúa, chiều sâu huyền 
nhiệm ấy lại càng sâu thẳm đến vô cùng. 
Chúa vẫn luôn vượt trên những điều ta có 
thể thấy được, hiểu được hay nói được về 
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Ngài. Như thế, phải có lòng tin mới thấy 
được Chúa Giêsu vừa là người thật, vừa là 
Thiên Chúa thật. Mời bạn dùng cặp mắt đức 
tin nhìn dòng đời biến chuyển mà khám phá 
Chúa thực sự hiện diện và điều khiển thế 
giới; qua hình bánh rượu trong Thánh Thể 
nhận biết được Chúa phục sinh quyền năng 
đang ở với bạn; qua từng trang Phúc Âm, 
nhìn thấy Chúa chính là Ngôi Lời vĩnh cửu 
đang công bố Tin Mừng yêu thương bạn; và 
qua từng con người bé nhỏ thấp hèn, thấy 
được chính Chúa đang hiện diện. 
Chia sẻ: Chúng mình là người tin Chúa 
nhưng phải chăng có khi chúng mình đang 
là “vô thần thực tế”? 
Sống Lời Chúa: Dành ít phút mỗi ngày để 
suy niệm Lời Chúa 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức 
tin cho chúng con.
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05/06/10 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN 
Th. Bôniphát, giám mục, tử đạo 
 Mc 12,38-44 
 

QUÀ TẶNG CHẤT LƯỢNG CAO 
Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó 
hai đồng tiền kẽm… Đức Giê-su nói: 
“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này 
đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 
12,43) 
Suy niệm: Cha Mác Ca-thi (Mc Carthy) có 
kể câu chuyện mẹ Têrêxa lần kia được một 
người ăn xin tặng 30 xu là tất cả số tiền anh 
xin được trong ngày. Mẹ nói rằng: với 30 xu, 
có lẽ mẹ chẳng mua được gì, nhưng nó trở 
nên quý giá gấp ngàn lần vì đã được làm với 
lòng yêu thương; Thiên Chúa nhìn thấy 
không phải tầm cỡ vĩ đại của công việc, mà 
là tình yêu thương qua đó công việc được 
hoàn thành. Cũng như người ăn xin trên đây, 
bà goá trong bài Tin Mừng hôm nay không 
đóng góp nhiều lắm xét về số lượng, nhưng 
xét theo chất lượng, thì nhiều hơn ai hết. Vì 
sao vậy? Vì  những món quà vật chất được 
định giá bằng tiền, nhưng những món quà 
của trái tim được định giá bằng tình mến, 
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bằng lòng hy sinh, bằng tâm tình vui lòng 
chịu mất mát, miễn sao nói được tâm tình 
của mình. Và bà goá này có được tất cả 
những tâm tình quý giá ấy. 
Mời Bạn: Nhớ rằng càng dâng cho Chúa 
những món quà được gói bọc xinh xắn là hy 
sinh những gì bạn quý trọng như thời giờ, 
công sức... Chúa sẽ càng hài lòng về bạn. 
Bạn có tặng Chúa những món quà chất 
lượng cao không ? 
Chia sẻ: Tại sao những món quà dâng Chúa 
đòi ta phải hy sinh, từ bỏ là những món quà 
quý giá nhất ? 
Sống Lời Chúa: Tôi khó hy sinh điều gì 
hơn cả? Tôi quyết làm việc đó như món quà 
quý giá nhất dâng lên Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, bà goá này 
đã quảng đại dâng Chúa tất cả, vì bà hoàn 
toàn phó thác nơi Chúa. Xin cho chúng con 
biết sống quảng đại với Chúa vì phó thác 
nơi Ngài. Amen. 
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06/06/10 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – C 
Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô 
 Lc 9,11-17 
 

KẾT HỢP VỚI THÁNH THỂ 
“Anh em hãy cho họ ăn đi. ” (Mc 9,13) 
Suy niệm: Trên một chiếc nhẫn được tìm 
thấy từ một con tàu được trục vớt, người ta 
thấy hình bàn tay cầm quả tim với dòng 
chữ: “Anh không có gì hơn để cho em.” 
Chúa Cha không có gì hơn để ban tặng cho 
nhân loại ngoài người Con Một của Ngài. 
Người Con Một ấy lại ban tặng cho nhân 
loại món quà quý giá nhất của mình, đó là 
chính Máu và Thịt của Ngài. Thịt Máu 
Thánh ấy được dâng hiến trong cuộc Khổ 
Nạn và tiếp tục được dâng hiến cho mọi 
người trong bí tích Thánh Thể. Qua sáng 
kiến lạ lùng này, Ngài có thể ở lại với con 
người, gần gũi thân thiết và đồng hành với 
họ trên con đường về quê trời. Ngài có thể 
trở thành lương thực nuôi dưỡng đời sống 
tinh thần, cho con người được thông hiệp 
vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. 
Mời Bạn: Để tiếp nhận sự sống thần linh, 
bạn không chỉ kết hợp với Chúa Giêsu 
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trong giây phút rước lễ, nhưng còn phải kết 
hợp, nên một với Ngài trong mọi giây phút 
của ngày sống. Kết hợp với Ngài qua việc 
để Lời Chúa, ý muốn, Tin Mừng của Ngài 
chi phối cái nhìn về thế giới và lối sống của 
bạn 24/24 giờ mọi ngày. Kết hợp khăng 
khít đến độ bạn sống, nhưng không phải 
bạn sống, mà là Chúa Kitô sống trong bạn.  
Chia sẻ: Kinh nghiệm về việc Chúa Kitô 
sống và hoạt động nơi bạn. 
Sống Lời Chúa: Xét lại cách kết hợp với 
Chúa trong giây phút rước lễ và suốt ngày 
sống và tìm phương cách sửa chữa hay 
hoàn thiện. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ 
Chúa đã lập bí tích Thánh Thể diệu kỳ. Xin 
cho chúng con biết kết hợp với Chúa trong 
lúc rước lễ, cũng như trong suốt mọi giây 
phút của ngày sống. 
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07/06/10 THỨ HAI TUẦN 10 TN 
 Mt 5,1-12 
 

MẪU NGƯỜI THÀNH ĐẠT MỚI 
“Phúc thay ai khát khao nên người công 
chính.” (Mt 5,6) 
Suy niệm: Trong xã hội hôm nay, người 
thành đạt là mẫu người lý tưởng mà ai cũng 
khát khao. Họ có thể là doanh nhân, diễn 
viên, người mẫu, đại gia… nghĩa là người 
thành công trong một lãnh vực nào đó, kèm 
theo lợi tức cao ngất và một cuộc sống sung 
túc. Trong khi ấy, người môn đệ theo Đức 
Giêsu lại được nhắc nhở khát khao một mẫu 
người thành đạt khác: người công chính. Đó 
là mẫu người không đặt nặng thành đạt theo 
nghĩa thông thường, nhưng theo một tiêu 
chuẩn hoàn toàn khác: thực thi ý Chúa. 
Nghĩa là ý mình càng giống ý Chúa, đời 
sống mình càng theo sát với ý muốn của 
Chúa, càng giống chân dung người môn đệ 
của Nước Trời, mình càng thành đạt và đó 
mới là sự thành đạt đích thật cần phải có. 
Mời Bạn: Đức Giêsu đã phác họa chân 
dung người môn đệ của Nước Trời qua tiêu 
chuẩn Tám Mối Phúc Thật. Họ phải là 
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người có tâm hồn khó nghèo, hiền lành, sầu 
khổ trước đau khổ của đồng loại, khát khao 
nên người công chính, xót thương người, 
tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, 
chấp nhận bị bách hại vì sống công chính. 
Bạn hãy nhìn lại chân dung mình để thấy 
nơi chân dung ấy có thể hiện rõ đường nét 
của Tám Mối Phúc trên đây không. 
Sống Lời Chúa: Xác tín Tám Mối Phúc là 
những giá trị của Nước Trời, và nỗ lực thực 
hiện những giá trị ấy được thực hiện trong 
cuộc sống của bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
sống cách tuyệt hảo tinh thần Tám Mối 
Phúc mà Chúa đã loan báo. Xin cho mẫu 
gương của Chúa thúc đẩy chúng con nỗ lực 
hơn, hăng say hơn trong cuộc sống hằng 
ngày, sống theo những giá trị mới mẻ này. 
Amen. 
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08/06/10 THỨ BA TUẦN 10 TN 
 Mt 5,13-16 
 

SỨ VỤ NGƯỜI KITÔ HỮU 
“Chính anh em là ánh sáng cho trần 
gian.” (Mt 5,14) 
Suy niệm: Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, 
người Kitô hữu lãnh nhận ánh sáng đức tin 
của Đức Kitô Phục sinh. Như vậy từ đây họ 
được kêu mời phải trở nên toàn thiện mỗi 
ngày, dù lớn hay bé, dù làm bất cứ công 
việc gì, sứ vụ của người Kitô hữu là phải 
mang ánh sáng của Chúa Kitô thấm nhập 
vào môi trường mình đang sống. Trong 
chuyến tông du mới đây tại Bồ Đào Nha 
(11-14/05) Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 
đã nhắc lại sứ điệp này khi ngài thúc đẩy 
công cuộc phúc âm hoá mới trong thế giới 
tục hoá hôm nay: thay vì “chấp nhận một 
hình thức đầu hàng lặng lẽ khi đức tin bị 
đặt ra bên lề cuộc sống và ngay cả còn bị 
nhạo báng nữa,” người kitô hữu phải trở 
thành “những chứng nhân ngời sáng đức 
tin của họ trong những địa hạt chính yếu 
của xã hội: đó là gia đình, văn hóa, nền 
kinh tế và chính trường.” 



 17

Mời Bạn: Chúng ta được đặt giữa thế giới 
này như ngọn đèn để trên giá. Để sống ơn 
gọi là ánh sáng, chúng ta phải toả sáng bằng 
một đời sống chứng nhân thấm nhuần tinh 
thần phục vụ, yêu thương của Tin Mừng tại 
bất cứ nơi đâu mà chúng ta có mặt. 
Chia sẻ: Đức Thánh Cha nói: “Hãy nói cho 
mọi người hay rằng trở thành bạn hữu với 
Chúa Giêsu là một điều tốt đẹp và đi theo 
Người là điều rất đáng làm.” Bạn có thể 
làm gì để thực hiện điều đó? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc đậm chất 
Tin Mừng như tha thứ cho kẻ xúc phạm 
mình, sống công bằng trung thực… 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con 
luôn ý thức và nỗ lực thi hành sứ vụ Chúa 
trao là thắp sáng cho trần gian ánh sáng 
của sự sống mới, ánh sáng Nước Trời. 
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09/06/10 THỨ TƯ TUẦN 10 TN 
Th. Ephrem, phó tế Mt 5,17-19 
 

MỘT TRÁI TIM MỚI 
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ 
Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến 
không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện 
toàn.” (Mt 5,17) 
Suy niệm: Ngay từ những năm đầu của lịch 
sử Giáo Hội đã xảy ra một cuộc khủng 
hoảng nghiêm trọng có nguy cơ làm tan nát 
Giáo Hội còn non trẻ: đó là có cần phải 
tuân giữ những truyền thống của Luật Môsê 
hay không. Luật giữ ngày hưu lễ có còn đòi 
buộc nữa không một khi người ta đã trở nên 
môn đệ của Chúa Giêsu? Đó cũng là những 
vấn nạn của mọi thời: trung thành bảo vệ 
truyền thống hay cách mạng đổi mới tận 
căn? Người ta nghĩ rằng đối với người môn 
đệ của Chúa Giêsu, mọi giáo huấn Cựu Ước 
không còn giá trị nữa. Chúa Giêsu đã trả 
lời: “Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để 
kiện toàn.” Đối với Ngài, vấn đề không hệ 
tại ở việc bảo thủ một ý tưởng cứng nhắc, 
cũng chẳng phải là lật đổ đổi mới, mà là 
trao ban cho quá khứ một sự sống mới. Vì 
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đâu có phải mọi truyền thống đều tốt và nên 
bảo vệ cả đâu. Cũng chẳng phải hễ cái gì 
mới cũng quý cả đâu! Điều mà các bậc tổ 
tiên đã sống, đã hệ thống hoá trong những 
thời xa xưa là điều đáng quý, nhưng chúng 
cần được Chúa Giêsu kiện toàn bằng cách 
lột bỏ sự khô cứng của nệ luật, thay vào đó, 
một trái tim đầy sáng tạo sống luật Chúa 
truyền. 
Mời Bạn: Trong đời sống đức tin của bạn, 
những việc đạo đức nào đang bị bạn biến 
thành xơ cứng, máy móc? Bạn có cách nào 
đổi mới? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc đạo đức bạn 
vẫn quen làm, nhưng làm với tất cả ý thức 
và luôn đầy tình yêu mến Chúa. 
Cầu nguyện: “Lạy Chúa xin ban xuống 
trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa” 
để Ngài đổi mới trái tim chúng con luôn 
giống với trái tim Chúa Giêsu. 
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10/06/10 THỨ NĂM TUẦN 10 TN 
 Mt 5,20-26 
 
LÊN ÁN TỬ CHO LÒNG GIẬN GHÉT 

“Thầy bảo thật cho anh em biết: bất cứ ai 
giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra 
toà.” (Mt 5,22) 
Suy niệm: Báo chí hằng ngày tường thuật 
biết bao nhiêu vụ án mạng mà nguyên nhân 
có khi chỉ vì một sự xích mích hoặc va 
chạm nhỏ nhặt. “Phần nổi của tảng băng” 
đó cảnh báo một thực trạng đáng ngại hơn 
gấp bội phần: Có biết bao người ôm hận 
chưa thể “xả thây đối phương thành trăm 
mảnh” cho thoả lòng giận ghét nên đành 
chọn giải pháp “giết người trong mộng” để 
tạm xoa dịu con tim hận thù của mình. Quả 
thật, không ai phạm tội cố sát nếu trước đó 
đã không nung nấu một lòng hận thù. Để 
diệt trừ tận căn tội ác đó, Chúa Giêsu công 
bố phán quyết của toà án lương tâm: ai giận 
ghét anh em thì đã đáng bị luận phạt bởi toà 
án lương tâm rồi. 
Mời Bạn: Chúng ta dễ bằng lòng với thứ 
thước đo “đời này” để đo lường mức độ 
“công chính” của mình hay của người khác. 
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Trước mắt mọi người, tôi vẫn là con người 
đạo đức mô phạm nếu tôi không bị tuyên án 
với tang chứng rành rành và với tội danh rõ 
ràng trong bộ luật hình sự. Thế nhưng Chúa 
mời gọi chúng ta hãy tự đặt mình trước toà 
án lương tâm để tuyên án tử cho lòng giận 
ghét của mình bằng cách bắt tay làm hoà 
với anh chị em mình ngay khi có chuyện 
bất thuận với nhau. Được như thế, Thiên 
Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ không 
phải xét xử chúng ta trong ngày sau hết 
nữa. 
Chia sẻ: Mỗi khi bạn giận ghét anh chị em 
mình, bạn làm thế nào để hoà giải? 
Sống Lời Chúa: Lãnh nhận bí tích Giao 
hoà và thành thật nói lời xin lỗi với tha 
nhân, đó là dấu hiệu bạn đang dùng thước 
đo công chính của Chúa. 
Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình. 
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11/06/10 THỨ SÁU TUẦN 10 TN 
Thánh Tâm Chúa Giêsu Lc 15,3-7 
 

YÊU NHƯ CHÚA YÊU 
“Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được 
con chiên đã mất.” (Lc 15,6) 
Suy niệm: Lễ Thánh Tâm mời gọi mọi 
người ở mọi nơi mọi thời đến với tình yêu 
vô biên của Chúa nơi trái tim bị đâm thâu 
của Ngài. Con người bội bạc hững hờ với 
tình Chúa bao nhiêu, thì Chúa yêu thương 
họ nhiều hơn bấy nhiêu, như lời thánh 
Phaolô: “Ở đâu tội lỗi càng đầy tràn, ở đó 
ân sủng càng chan chứa” (Rm 5,20). Tình 
yêu ấy không oán hờn dù bị xúc phạm, 
không giữ lại chút gì cho mình, như hình 
ảnh trái tim Chúa bị đâm thâu, đổ hết máu 
và nước ra. Ôi, yêu đến thế là cùng, lạ lùng 
thay! Tình yêu ấy còn được diễn tả qua hình 
ảnh người mục tử lặn lội, chẳng quản nhọc 
nhằn, đi tìm cho bằng được con chiên lạc, 
tìm thấy rồi thì vác lên vai đem về nhà, kêu 
gọi mọi người chung vui vì anh đã tìm được 
con chiên bị mất. 
Mời Bạn: nhớ lại những lần bạn đã cảm 
nghiệm tình Chúa yêu thương, nhưng bạn 
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lại hững hờ với Ngài, để đền bồi cảm mến, 
và đáp trả, như lời á thánh Anrê Phú Yên đã 
khuyên: “Ta hãy lấy tình yêu đáp lại tình 
yêu...”. “Yêu như Chúa yêu”, đó là dấu hiệu 
nhận biết người môn đệ Chúa Kitô. Bạn đã 
loại bỏ những mỉa mai chua chát, hờn giận 
ghen ghét, kết án, lăng mạ, báo thù, v.v… 
ra khỏi ý nghĩ, lời nói và hành động của 
mình và thể hiện dấu hiệu đó qua cuộc sống 
của mình chưa? 
Sống Lời Chúa: Tâm niệm “Yêu như Chúa 
yêu” (Ga 15,12) và “Yêu cho đến cùng” (Ga 
13,1b). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã sống vì 
yêu, đã chết vì yêu. Xin giúp chúng con 
cũng biết sống như Chúa, và chết như 
Chúa. Chỉ như vậy, chúng con mới thật là 
những môn đệ của Chúa, Đấng là Tình Yêu. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

12/06/10 THỨ BẢY TUẦN 10 TN 
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Lc 2,46-51 
 

VỪA LÀ MẸ VỪA LÀ MÔN ĐỆ 
“Riêng Mẹ Maria thì hằng ghi nhớ tất cả 
những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51b) 
Suy niệm: Dù rằng Đức Maria nhờ lời 
thiên sứ truyền tin đã biết rằng người Con 
mình sinh ra đây là chính Con Đấng Tối 
Cao (Lc 1,32), Mẹ cũng  không khỏi “sửng 
sốt” khi thấy Con ngồi giữa vòng vây của 
các thầy thông thái trong đền thờ, đồng thời 
Mẹ cũng không ngăn được những tâm tình 
bức xúc, “cực lòng” trước việc Người Con 
yêu dấu của mình ở lại trong đền thờ mà 
không cho cha mẹ hay biết. Đức Maria đã 
bày tỏ những tâm tình rất “người” của một 
người mẹ đối với con mình. Mặt khác, 
Người Con đó vẫn luôn đặt ra cho Mẹ một 
dấu hỏi huyền nhiệm: “Sao cha mẹ lại tìm 
con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận 
ở nhà của Cha con sao?” (c. 19) Dù không 
hiểu lời Con vừa nói, nhưng Mẹ vẫn âm 
thầm đáp lại như ngày nao Mẹ đã thưa lời 
“xin vâng”: “Mẹ hằng ghi nhớ tất cả những 
điều ấy và suy niệm trong lòng” (c. 51). 
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Điều mà Mẹ không hiểu trong lúc này, Mẹ 
sẽ hiểu khi đi theo Chúa đến tận Núi Sọ 
dưới chân cây thập giá của Con mình. Lúc 
đó Chúa sẽ cho biết Mẹ đích thực là Mẹ 
Thiên Chúa vì Mẹ đã sống như người môn 
đệ yêu dấu số một của Chúa. 
Mời Bạn: Nếu Đức Giê-su vừa là người 
vừa là Thiên Chúa thì Đức Maria cũng vừa 
là Mẹ vừa là môn đệ của Ngài: một người 
mẹ theo con từng bước để yêu thương ấp ủ, 
đồng thời một người môn đệ cũng theo sát 
gót thầy để lắng nghe và thực hiện lời thầy. 
Mời bạn cùng đi với Đức Maria để cũng 
dành cho Chúa những tâm tình giống như 
Mẹ. 
Sống Lời Chúa: Siêng năng lần hạt Mân 
côi, nhất là lần hạt chung trong gia đình vì 
đó là phương thế cầu nguyện mà Mẹ ưa 
thích nhất. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng. 
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13/06/10 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – C 
 Lc 7,36-8,3 
 

VÌ YÊU MẾN NHIỀU 
“Tội của chị rất nhiều, nhưng được tha, 
bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 
7,47) 
Suy niệm: Trong mấy năm gần đây, “khóc” 
trở thành đề tài ăn khách trong bộ phim 
Việt “không-thua-phim-Hàn”: bộ phim 
truyền hình nhiều tập “Bỗng Dưng Muốn 
Khóc”. Những cảnh đời éo le làm người ta 
“bỗng dưng muốn khóc.” Khóc vì lầm lỡ, 
khóc vì mừng quá, khóc vì đau buồn mất 
mát và khóc vì tìm được hạnh phúc. Khóc 
nhưng rồi lại vui vì câu chuyện rốt cuộc 
cũng đi đến kết thúc tốt đẹp. Những giọt lệ 
của người phụ nữ khóc trong Tin Mừng 
hôm nay có chiều kích nội tâm sâu xa hơn 
nhiều. Chị yêu nhiều nên mới thấy tội lỗi 
của mình xúc phạm tới Đấng là Tình Yêu. 
Vì thế chị mới khóc. Chị càng khóc nhiều 
khi thấy mình tội nhiều như thế mà lại được 
tha thứ hết. Và cũng vì thế chị càng yêu 
nhiều hơn. Những giọt lệ thống hối ăn năn 
đó cũng là những giọt lệ nói lên tình yêu và 
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lẽ sống của chị. 
Mời Bạn hãy để lòng mình xúc động vì 
những cử chỉ chân thành tự đáy lòng của 
người phụ nữ thống hối đặt mình và cuộc 
đời mình dưới chân Chúa để được Chúa xót 
thương và tha thứ. Mời bạn cũng hãy để 
lòng mình được đánh động khi nhận ra 
chính mình cũng được Chúa yêu thương 
nhiều và tha thứ nhiều. 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn lầm lỗi xúc 
phạm tới Chúa và tha nhân, mời bạn mau 
chóng đến làm hoà với Chúa qua bí tích 
giải tội, và xin lỗi, hoà giải với nhau. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thêm 
tình yêu để nhận ra mình là kẻ có tội và 
thành thật làm hoà Chúa và anh em. Xin 
cho con thêm lòng quảng đại để sẵn sàng 
tha thứ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống, 
hầu mang lại hạnh phúc đời này và đời sau. 
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14/06/10 THỨ HAI TUẦN 11 TN 
 Mt 5,38-42 
 

“MUỐN MỘT CHO HAI”  
“Nếu ai muốn kiện anh lấy áo trong của 
anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu 
có người bắt anh đi một dặm, thì  hãy đi 
với người ấy hai dặm.” (Mt 5,39) 
Suy niệm: Bộ luật cổ nhất của nhân loại là 
bộ luật của Hammurabi, vua cai trị Babylon 
khoảng gần 2300 năm trước CN, qui định 
hễ ai gây thiệt hại hoặc thương tích cho 
người khác thế nào thì phải đền bù đúng y 
như vậy. Luật ấy được lặp lại nhiều lần như 
nguyên tắc cơ bản cho luật Cựu Ước: “Mắt 
đền mắt, răng đền răng” (x. Xh 21,23-25; 
Lv 14,19-20; Đnl 19,21). Dù nó có cổ xưa 
thật, luật đó vẫn còn thể hiện ưu điểm của 
chế độ pháp trị là giới hạn sự báo thù quá 
khích và tuỳ tiện. Chúa Giêsu dạy một nền 
đạo lý mới: Chẳng những Ngài loại bỏ hẳn 
sự báo thù theo kiểu “ăn miếng trả miếng” 
hay “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” mà 
Ngài còn dạy phải vượt quá sự công bằng 
theo luật bằng cách sống tinh thần quảng 
đại bao dung, không giận dữ, không báo 
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thù, “muốn một thì lại cho hai.” 
Bạn ơi: Cuộc sống vốn bon chen lại nhiều 
tính toán hơn thiệt mà Chúa lại dạy ta 
“muốn một cho hai” quả là quá khó đến độ 
hầu như không thể làm được! Vâng, điều đó 
là không thể được nếu theo lối sống, nếp 
nghĩ tự nhiên. Thế nhưng Chúa Giêsu đã 
minh chứng rằng trong thân phận con 
người, vẫn có thể cư xử trong tinh thần bao 
dung “ai muốn một thì Ngài cho hai”: Ngài 
đã bị lột cả áo ngoài lẫn áo trong và trên 
thập giá vẫn xin ơn tha thứ cho kẻ giết hại 
mình.  
Sống Lời Chúa: Dành ít phút suy ngắm 
Chúa chịu khổ nạn để bắt chước cách ứng xử 
của Ngài trước bất công bạo lực. 
Cầu nguyện: Xin Chúa dạy con biết sống 
quảng đại, cho đi không tính toán, biết 
chiến đấu mà không ngại hy sinh. 
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15/06/10 THỨ BA TUẦN 11 TN 
 Mt 5,43-48 
 

KHÓ NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ 
KHÔNG THỂ 

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ 
thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh 
em.” (Mc 5,44) 
Suy niệm: Trong đời sống thường ngày, 
người ta thường chia tha nhân thành hai 
hạng người: bạn và thù, và từ đó kéo theo 
một thái độ: yêu bạn và ghét kẻ thù. Đối với 
những ai mà chúng ta chấp nhận thì chúng 
ta yêu thương giúp đỡ, đối với những ai mà 
chúng ta không thích thì chúng ta xa lánh 
hoặc tìm cách loại trừ tiêu diệt. Thế nhưng 
Chúa Giêsu đến, Ngài đã làm một cuộc 
cách mạng về tương quan giữa người với 
người bằng lời dạy: “hãy yêu thương kẻ thù 
và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em.” Hơn 
nữa, trong đời sống tại thế và Ngài đã nêu 
gương cho chúng ta. Trên Thánh giá, Ngài 
cầu xin cùng Thiên Chúa Cha: Lạy Cha xin 
tha cho chúng vì chúng không biết việc 
chúng làm. 
Mời Bạn: Thiên Chúa đã yêu thương chúng 
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ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân (x. Rm 
5,8). Mỗi khi bạn muốn coi người khác như 
kẻ thù, mỗi khi bạn dự định trả đũa hoặc lên 
án người khác vì đã xúc phạm đến mình, 
ước chi bạn kịp thời nhìn lên Chúa Giêsu 
trên Thánh Giá và nhớ rằng chính bạn đã 
được thứ tha. Vậy thì tại sao bạn lại không 
quảng đại và dũng cảm để sẵn sàng tha thứ 
cho anh em mình? Bạn thấy rất khó khi tha 
thứ cho người làm hại hay xúc phạm đến 
mình. Khó nhưng không phải là không thể 
phải không bạn? Và bạn sẽ cảm nghiệm 
được niềm vui thiêng liêng lớn lao khi bạn 
biết tha thứ như Chúa đã tha thứ cho bạn. 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi có ai lỡ làm phiền 
lòng bạn, bạn hãy luôn đi bước trước, làm 
hòa với họ bằng sự tha thứ. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha một cách 
sốt sắng. 
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16/06/10 THỨ TƯ TUẦN 11 TN 
 Mt 6,1-6.16-18 
 

KÍN ĐÁO 
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải 
coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ 
thấy.” (Mt 6,1) 
Suy niệm: Những việc lành phúc đức 
người Do Thái ngày xưa thực hành mà ngày 
nay chúng ta cũng không thể bỏ qua. Mục 
đích của việc bố thí là giúp cho người được 
bố thí bớt nghèo đói, túng quẫn và có thêm 
cơ hội thăng tiến cuộc sống. Chỉ ai biết “vui 
với người vui, khóc với người khóc” mới 
thực sự có khả năng bố thí và bố thí một 
cách kín đáo.  
Cầu nguyện là đặt mình trong tương quan 
với Thiên Chúa, nhìn nhận mình là thụ tạo 
với nhiều giới hạn, cần ơn của Đấng Tạo 
Thành để hoàn thiện đời mình. Cầu nguyện 
với ý thức như thế ắt phải vào “nhà tâm 
hồn” đóng cửa lại và cầu nguyện trong kín 
đáo.   
Ăn chay là phương thế giúp mình hướng về 
con người nội tâm của mình, để đền tội, để 
thêm ý thức về tình trạng yếu đuối của 
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mình. Ăn chay như vậy thì đâu có lý gì để 
mà vênh vang! đâu có gì đáng để cho người 
khác thấy mà khen! 
Mời Bạn: Bố thí không khua chiêng đánh 
trống, cầu nguyện không làm như bọn đạo 
đức giả và ăn chay không làm cho ra bộ rầu 
rĩ là cách thực hành đạo đức kín đáo và đẹp 
lòng Chúa. Thế nhưng ở đời, thường thì ai 
cũng thích đề cao mình và thích được người 
khác tán thưởng. Khi ai đó có thái độ khoe 
khoang, tự đề cao việc tốt mình làm, ta rất 
tinh tế nhận ra ngay điều đó. Vậy thì lẽ nào 
mình lại không sáng suốt đủ để nhận ra 
chứng tật đó nơi chính mình? 
Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm rằng tôi 
sống là sống cho Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy 
chúng con bố thí, cầu nguyện và ăn chay 
trong sự kín đáo. Xin cũng ban cho chúng 
con khả năng biết quên mình để chỉ nghĩ 
đến Chúa và tha nhân. 
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17/06/10 THỨ NĂM TUẦN 11 TN 
 Mt 6,7-15 
 

CHÚNG TA LÀ ANH EM 
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên 
trời.” (Mt 6,9) 
Suy niệm: Điều mong ước của con người 
hôm nay, có lẽ, không gì khác hơn là muốn 
cho mọi người trên thế giới sống hòa bình 
với nhau. Thế nhưng, làm thế nào để đạt 
được điều đó, nếu mỗi người không biết 
giang rộng vòng tay đón nhận người khác 
như anh em mình? Thật đúng như vậy! 
Sống và đối xử với mọi người như anh em 
một nhà chính là chìa khóa đưa đến hòa 
bình. Song, liệu điều này có quá ảo tưởng 
chăng? Thưa không! Chính Chúa Giêsu, 
qua kinh Lạy Cha, đã dạy cho con người 
biết rằng, mọi người đều có chung một 
người Cha trên trời, đó là Thiên Chúa. Mà 
nếu chúng ta đã nhìn nhận mình có chung 
một người Cha, thì đương nhiên cũng nhìn 
nhận tất cả mọi người đều là anh em với 
nhau. Vâng! Khi tuyên xưng “Lạy Cha 
chúng con ở trên trời” chúng ta cũng tuyên 
nhận: “Chúng ta là anh em.”  
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Mời Bạn: Sống trong Năm Thánh Giáo Hội 
Việt Nam 2010, người tín hữu được mời 
gọi sống chiều kích hiệp thông hơn bao giờ 
hết, để làm chứng cho tình yêu của Thiên 
Chúa. Với niềm xác tín Ngài là Cha chung 
của mọi người, chúng ta hãy mạnh dạn phá 
tung cánh cửa ích kỷ nơi mình, để lòng 
chúng ta đủ lớn mà đón nhận mọi người 
trong yêu thương, vì lẽ rằng chúng ta là anh 
em. 
Chia sẻ: Bạn đã từng ý thức mọi người là 
anh em trong cùng một Cha với mình hay 
chưa? Nếu có, bạn đã sống với họ thế nào? 
Sống Lời Chúa: Vui vẻ đón nhận những 
người mà tôi tự nhiên có ác cảm, đón nhận 
họ như những anh em với tôi, là con cùng 
một Thiên Chúa là Cha. 
Cầu nguyện: Đọc thật chậm và sốt sắng 
kinh Lạy Cha. 
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18/06/10 THỨ SÁU TUẦN 11 TN 
 Mt 6,19-23 
 

TÌK KIẾM KHO TÀNG TRÊN TRỜI 
“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng 
trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, 
và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 
6,20) 
Suy niệm: Chuyên gia bất động sản Vương 
Thạch mô tả tệ trạng tham nhũng tại Trung 
Quốc như sau: “Hiện ở Trung Quốc, không 
hối lộ trở thành con chuột chạy long nhong 
ngoài đường, kẻ hối lộ lại trở thành anh 
hùng” (Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số 20/2010, 
ngày 23/5/2010, tr 22). Người ta tìm mọi 
cách để làm trương phình kho tàng dưới 
đất, thậm chí “mua chuộc” thần thánh hộ 
phù cho tài sản của mình. Cám dỗ này 
không trừ ai. Phêrô từng mặc cả với Chúa: 
Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, 
“vậy chúng con sẽ được gì?” Họ mong 
được lại nhiều hơn những thứ đã hy sinh 
như nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ và anh 
chị em. Còn Chúa Giêsu cho họ kho báu từ 
trời đó là chính Ngài: “Thiên Chúa yêu thế 
gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16) và 
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Chúa Thánh Thần: “Cha trên trời lại không 
ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin 
Người sao?” (Lc 11,13). Thánh Phaolô 
nhận ra kho tàng trên trời ấy nên đã xem tất 
cả mọi sự là phân rác trước “mối lợi tuyệt 
vời là được biết Đức Giêsu Kitô” (x. Pl 
3,8). 
Mời Bạn: Điều gì bạn thường cầu xin với 
Chúa? Điều gì bạn đang theo đuổi? Có mối 
quan tâm nào của bạn nhằm tìm kiếm 
những lợi ích thiêng liêng? 
Chia sẻ: Kho tàng trên trời và kho tàng 
dưới đất có xung khắc nhau không?  
Sống Lời Chúa: Dành 5 phút trong ngày 
hôm nay đối chiếu ý hướng của bạn với Lời 
Chúa và định hướng lại cuộc đời. 
Cầu nguyện: “Lạy Chúa xin ban xuống 
trên chúng con Thần Khí tác tạo của 
Chúa.” 
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19/06/10 THỨ BẢY TUẦN 11 TN 
Th. Rômualđô, viện phụ Mt 6,24-34 
 

TIN VÀO CHÚA 
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên 
Chúa và sự công chính của Người.” (Mt 
6,33) 
Suy niệm: Hôm nay Hội Thánh kết thúc 
Năm Linh Mục. Một năm qua nhìn lại, biết 
bao hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo 
Hội, cho các linh mục, cho mỗi người 
chúng ta và cho cả thế giới. Có nhiều 
chương trình hành động của Giáo hội trên 
toàn thế giới để cầu nguyện cho việc thánh 
hóa các linh mục. Có các linh mục sống 
thánh thiện, hăng say hoạt động tông đồ, 
chăm sóc đàn chiên với tình yêu thương của 
người mục tử. Tuy nhiên, cũng có một số 
linh mục bị chỉ trích, bị lên án dữ dội, nhất 
là trên các phương tiện truyền thông và báo 
chí, đặc biệt là vấn đề lạm dụng tình dục ở 
trẻ em. Một sự đau lòng không chỉ cho Giáo 
Hội, mà còn cho các nạn nhân! Đó là những 
khoảng tối chen lẫn với những vùng sáng. 
Tinh thần thế tục, não trạng duy vật và 
hưởng thụ xâm nhập vào trong Giáo Hội, 
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không chỉ nơi một số con chiên mà còn nơi 
những mục tử. Lời Chúa nhắc nhở mọi 
thành phần của Dân Ngài điểm cốt yếu nhất 
của người môn đệ Chúa là “tìm kiếm Nước 
Chúa và sự công chính của Ngài” rồi 
những sự khác Ngài sẽ ban cho. Phải chăng 
vì quên mất điều đó mà chúng ta cứ mãi lo 
lắng cho mạng sống, cho thân xác mình”?  
Mời Bạn: Bạn nghĩ như thế nào trước tình 
trạng một số linh mục bị “dính” vào các vụ 
lạm dụng tình dục trẻ em?  
Chia sẻ về chứng tá một linh mục thánh 
thiện mà bạn biết. 
Sống Lời Chúa: Dâng hy sinh để cầu 
nguyện cho các linh mục đặc biệt là cha sở 
của bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Mục Tử 
nhân lành, xin cho các linh mục luôn biết 
noi gương Chúa sống thánh thiện. 
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20/06/10 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – C  
 Lc 9,18-24 
 

VỚI BẠN, ĐỨC GIÊSU LÀ AI? 
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 
Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của 
Thiên Chúa.” (Lc 9,20) 
Suy niệm: Dù đi theo Chúa Giêsu đã lâu, 
nhưng chưa chắc là các môn đệ đã thoát 
khỏi những cái nhìn mơ hồ lệch lạc về Đức 
Kitô cũng như vai trò và sứ mạng của Ngài. 
Bằng chứng là khi được hỏi về ý kiến của 
dư luận người ta nói gì về Thầy mình, các 
môn đệ nói vanh vách, nhưng khi Chúa 
Giêsu hỏi: “Còn các con, các con nói Thầy 
là ai?” các ông đã không có được câu trả 
lời mau mắn như thế. Phê-rô, tông đồ 
trưởng dù tuyên xưng rằng: Thầy là Đấng 
Mê-si-a, Đấng Ki-tô, nhưng có lẽ ông đang 
nghĩ đến một Đấng Mê-si-a “xuống Đông 
Đông tĩnh, lên Đoài Đoài tan,” một Đấng 
Mê-si-a chính trị sẽ bẻ gãy ách đô hộ của 
người Rôma, một Đấng Mê-si-a uy quyền 
lẫm liệt kế tục ngai vàng Đavít. Nhưng Phê-
rô đã lầm. Và chúng ta hôm nay cũng dễ 
hiểu lầm như vậy. Bạn nhớ rằng mỗi khi 
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nhắc đến danh hiệu “Mêsia”, Chúa Giêsu 
đều “định nghĩa” thêm Ngài sẽ phải chịu 
đau khổ chịu chết rồi mới sống lại, và rồi 
Ngài tiếp tục mời gọi các môn đệ “vác thập 
giá mà đi theo Ngài”. 
Mời Bạn: Đức Giêsu vẫn tiếp tục hỏi mỗi 
người chúng ta cùng một câu hỏi đó: “Còn 
bạn, bạn bảo Ngài là ai?” Trong một xã 
hội toàn cầu hoá, thế giới nhiễu loạn thông 
tin như hiện nay, chúng ta càng dễ có 
khuynh hướng ngộ nhận như Phêrô và các 
môn đệ. Mong bạn đừng quên con đường 
Chúa đi là con đường thập giá và Nước 
Chúa không thuộc về thế gian này. 
Chia sẻ và Sống Lời Chúa: Chọn một biến 
cố đời thường để suy nghĩ cầu nguyện và 
chia sẻ với nhau phải ứng xử thế nào cho 
đúng với tinh thần Kitô. 
Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình. 
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21/06/10 THỨ HAI TUẦN 12 TN 
Th. Luy Gondaga, tu sĩ Mt 7,1-5 
 

QUẢ BÁO 
“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa 
cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” (Mt 
7,1-2) 
Suy niệm: Khi thấy một tai nạn hay một 
điều không may giáng xuống trên ai đó, 
người ta dễ nói theo quan niệm thông 
thường rằng đó là do “quả báo”, “trời phạt”, 
“gieo gió thì gặt bão,” v.v… Mà nếu “nó” 
không làm gì “ác” thì ắt là tông chi họ hàng 
nhà “nó” đã làm nên giờ đây “quít làm cam 
chịu”, thế thôi! Thật là “lô-gích” nhưng 
cũng thật là thiếu bác ái, thiếu thông cảm 
với người anh em trong cơn hoạn nạn. Chúa 
Giê-su không khuyến khích kiểu suy nghĩ 
như thế. Ngài dạy đừng xét đoán để khỏi bị 
Thiên Chúa xét đoán, sống bao dung để 
được Thiên Chúa khoan dung. Mỗi người 
hãy sửa đổi chính mình để ngày càng nên 
hoàn thiện trước mắt Thiên Chúa và mọi 
người. 
Mời Bạn: Cách nói “quả báo” là một hình 
thức xét đoán, một kiểu trả thù trong tâm trí 
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đối với những kẻ mình không ưa. Cách xét 
đoán theo kiểu ki-tô hữu là luôn biết thông 
cảm và giúp đỡ người ta trong cơn hoạn nạn, 
vì: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa 
cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”. 
Chia sẻ: Bạn nghĩ gì khi thấy một người 
phóng xe máy như điên trên đường phố? 
Cầu cho “nó” bị tai nạn cho đáng đời hay 
ước chi cảnh sát tóm được “nó”? Hay bạn 
xin Chúa gìn giữ “nó” và mọi người khỏi 
tai nạn hoặc xin Chúa thức tỉnh nó để “nó” 
chạy xe “đàng hoàng” hơn? 
Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời Chúa Giê-
su: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa 
cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết 
sống bao dung và bác ái với mọi người để 
con đáng được hưởng lòng Chúa thương 
xót trong ngày sau hết. 
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22/06/10 THỨ BA TUẦN 12 TN 
Th. Gioan Phisơ và Tôma More, tử đạo 
 Mt 7,6.12-14 
 

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC 
“Những gì anh em muốn người khác làm 
cho mình thì hãy làm cho  người ta như 
vậy.” (Mt 7,12) 
Suy niệm: Có những giáo huấn đã trở thành 
khuôn vàng thước ngọc mà các bậc thầy từ 
đông chí tây đều đồng ý với nhau. Đức 
Khổng tử (551-479 tr CN) dạy các đồ đệ 
mình rằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”; 
tương tự sách Tôbia (khoảng tk II tr CN) hầu 
như “dịch” lại nguyên văn câu nói đó: “Điều 
gì con không thích, thì cũng đừng làm cho 
ai” (Tb 4,15). Chúa Giêsu không chỉ lặp lại 
mà còn đẩy giáo huấn đó lên một tầm mức 
tích cực: “Những gì anh em muốn người 
khác làm cho mình thì hãy làm cho  người ta 
như vậy.” Mọi người không chỉ nên thánh vì 
Thiên Chúa là Đấng Thánh (Lv 11,44) mà 
phải “nên thánh như Cha anh em trên trời 
là Đấng Thánh” (Mt 5,48). Đó cũng là cách 
Ngài đã sống và mong muốn các nơi môn 
đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy 
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đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). 
Mời Bạn: Nếu chỉ dừng lại ở mức độ “có 
qua có lại mới toại lòng nhau” thì chúng ta 
cũng sống như bao người khác. Chúa Giêsu 
luôn mời gọi chúng ta vượt lên trên tầm 
mức ‘thế gian lẽ thường”: tha thứ thì tha 
thứ vô điều kiện và không giới hạn, yêu thì 
yêu cả kẻ thù, và yêu đến mức hy sinh 
chính mạng sống mình. Bạn chỉ là kitô hữu 
khi sống theo cung cách kitô như thế. 
Sống Lời Chúa: Tâm niệm “yêu theo cung 
cách kitô là yêu người như Chúa yêu ta.” 
Mỗi ngày kiểm điểm xem mình đã thực hiện 
được điều đó đến mức nào. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, để trở nên những 
chứng tá sống động của Chúa xin cho chúng 
con biết bỏ mình, đi bước trước đến với tha 
nhân. Đó cũng là chúng con qua cửa hẹp để 
đến với Chúa. 
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23/06/10 THỨ TƯ TUẦN 12 TN 
 Mt 7,15-20 
 

HOA TRÁI TỪ TÌNH YÊU CHÚA 
“Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là 
ai.” (Mt 7,20) 
Suy niệm: Trong bài giảng cho giáo triều 
mùa Chay vừa qua, cha Cantalamessa nhấn 
mạnh: “Ki-tô giáo không bắt đầu bằng việc 
bảo cho con người điều gì họ phải làm, 
nhưng là điều gì Thiên Chúa đã làm cho 
họ” (zenit.org/article-28567?l=english, truy 
cập ngày 08/03/2010). Nói cách khác, 
những việc Ki-tô hữu làm phải là những 
việc được đòi hỏi bởi tình yêu của Thiên 
Chúa. Những việc này không phải lúc nào 
cũng dễ chịu. Giữa một xã hội xem nhẹ 
mạng sống con người mà phải nâng niu 
từng thi hài bé nhỏ của thai nhi và cho bé 
một chỗ nằm tươm tất thì không dễ chịu 
chút nào! Phải sống công bình và sự thật 
giữa một xã hội đảo lộn các giá trị không 
phải là một chọn lựa tự nhiên v.v. Nhưng, 
những hành động cao quý như thế là lời đáp 
trả của tín hữu đối với Thiên Chúa sau khi 
đã cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dặt dìu 
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đời mình từng bước, đồng thời minh chứng 
họ là Ki-tô hữu. Tình yêu Thiên Chúa thúc 
bách họ thực hiện những nghĩa cử. 
Mời Bạn: Có nhiều việc phải làm để thể 
hiện vai trò chứng nhân của Thiên Chúa 
giữa xã hội hôm nay. Xã hội càng sa sút 
đạo đức, Ki-tô hữu càng được mời gọi sinh 
hoa quả thánh thiện.
Chia sẻ: Kể ra những việc Ki-tô hữu phải 
làm hôm nay để minh chứng mình là môn 
đệ Chúa.
Sống Lời Chúa: Làm một việc thiện cho 
người chung quanh và dâng lễ hy sinh này 
lên Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa sai chúng 
con đi để chúng con sinh nhiều hoa trái và 
để  hoa trái đó tồn tại. Xin cho những lời 
con nói và việc con làm trở thành lời loan 
báo dễ hiểu cho người chung quanh về tình 
yêu Chúa. Amen. 
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24/06/10 THỨ NĂM TUẦN 12 TN 
Sinh nhật th. Gioan Tẩy Giả Lc 1,57-66.80 
 

LỚN LÊN VỮNG MẠNH 
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : 
“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào  đây ?” Và 
quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em… 
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng 
vững mạnh… (Lc 1,66.80) 
Suy niệm: Một đứa bé ra đời, nhân loại 
tăng số: thêm một phần ăn, thêm một chỗ 
ở… và một cuộc đời. Niềm vui pha lẫn nỗi 
lo: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Có 
là vinh dự cho gia đình gia tộc, là con người 
hữu ích cho xã hội, là tín đồ ngoan đạo hay 
ngược lại? Bao nhiêu trăn trở và hy vọng 
chờ đợi từ mọi phía. Tuy nhiên, vấn đề 
trước tiên là: gia đình, xã hội, giáo hội đón 
nhận đứa bé với thái độ nào? Gia tăng và 
chia sẻ của ăn thức uống trên bàn tiệc cuộc 
đời cho tất cả mọi người, hay là loại trừ và 
giảm thiểu thực khách trên bàn tiệc đó? (x. 
Thông Điệp Humanae Vitae). Hơn nữa, 
cuộc sống đâu chỉ là cơm ăn và áo mặc. 
Trách nhiệm ‘dạy con từ thuở còn thơ’ với 
ý thức rằng ‘cây xiêu đàng nào, sẽ đổ đàng 
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đó’, luôn là một thách đố lớn lao cho những 
bậc cha mẹ. Để đứa bé “càng lớn lên thì 
tinh thần càng vững mạnh…”, cần “có bàn 
tay Chúa phù hộ em” bởi vì, không có 
Chúa, chúng ta không thể làm được gì. 
Mời Bạn: ‘Trẻ em là tương lai của thế giới’, 
bạn hãy tự vấn: mình đã, đang và sẽ làm gì 
cho chính con cái bạn, và cho các trẻ em 
khác? Bạn có là ‘gương mù’ để đáng bị ‘cột 
cối đá vào cổ’ và ném xuống biển không? 
Sống Lời Chúa: Hãy thực hiện một việc gì 
đó tốt đẹp, cụ thể và nho nhỏ cho trẻ em 
trong tuần này. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã yêu mến 
và đã để các trẻ nhỏ đến với Chúa. Xin cho 
chúng con biết mở rộng tâm hồn, quảng đại 
đón nhận con cái và các trẻ em trong suốt 
cuộc đời chúng con. 
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25/06/10 THỨ SÁU TUẦN 12 TN 
 Mt 8,1-4 
 

XIN CHÚA CHỮA LÀNH CON 
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn Ngài có thể 
làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay 
đụng vào anh và nói: “Ta muốn anh sạch 
đi.” (Mt 8,2b-3) 
Suy niệm: Đớn đau trong thân xác, cô đơn 
trong tâm hồn vì bị người xa lánh, nhà thơ 
mang bệnh phong cùi Hàn Mặc Tử đã đau 
khổ thốt lên:  

“Hồn đã cắn đã cào nhai ngấu nghiến 
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng 
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên 

Bấy giờ tôi dại tôi điên 
Chắp tay tôi lạy cả miền không gian” 

Tin Mừng thuật lại anh phong cùi khổ đau 
cùng cực đã đến van xin Chúa Giêsu chữa 
lành: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể…” Anh 
đã không thất vọng vì chính Chúa Giêsu 
đích thân giơ tay chạm đến anh. Bàn tay 
thánh thiện đầy quyền năng của Chúa đã 
trao lại cho anh “ngoại hình thẩm mỹ.” Tất 
cả những gì Chúa đụng chạm đến đều được 
thánh hoá và trở nên sạch đẹp. 
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Mời Bạn: Đức Thánh Cha trong chuyến 
tông du Bồ Đào Nha mới đây đã lặp lại một 
nguyên tắc muôn thuở: “Chỉ có một điều 
đáng sợ đó là tội lỗi.” Quả thật tội lỗi là thứ 
“vi-rút” còn đáng sợ hơn cả bệnh phong cùi 
nữa. Trong thời đại hôm nay lương tâm con 
người đang bị tấn công bởi những vi-rút 
tham lam, ích kỷ, hận thù, từ đó nảy sinh 
biết bao chứng bệnh hiểm nghèo là bạo lực, 
bất công, lường gạt... Chúng ta có cảm thấy 
đau đớn vì những tội lỗi đó đang hoành 
hành nơi tâm hồn mình và anh chị em mình 
không? Hãy dâng lên Chúa lời van xin để 
được Ngài chữa lành! 
Sống Lời Chúa: Xin ơn cảm thấy tội lỗi 
thật đáng ghét để có lòng ăn năn thống hối 
đích thực. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin lấy lòng nhân 
hậu xót thương con. Mở lượng hải hà xóa 
tội con đã phạm. (Tv 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

26/06/10 THỨ BẢY TUẦN 12 TN 
 Mt 8,5-17 
 

KHIÊM TỐN VÀ NHẠY BÉN 
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà 
tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy 
tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8) 
Suy niệm: Viên bách quân đội trưởng La 
mã này nếu không phải là người ‘thét ra 
lửa’, thì cũng thuộc hạng quyền thế sang 
trọng ở đời. Vậy mà chính con người thế 
giá ấy đã sẵn sàng lặn lội xa xôi đến với 
một ngôn sứ bị xã hội nghi ngờ, tẩy chay, 
coi rẻ. Nơi người bách quân đội trưởng này, 
chúng ta thấy một con người biết chấp nhận 
thực tế giới hạn của mình: có quyền lực 
nhưng bất lực trước cơn bệnh của gia nhân 
mình. Ông lại tỏ ra rất nhạy bén tin vào 
quyền năng của Chúa Giêsu, bất chấp sĩ 
diện hay những thái độ của người khác đối 
với Chúa Giêsu. Sau cùng ông có lòng can 
đảm quyết tâm tìm đến với Chúa Giêsu, bày 
tỏ lòng tin vào Ngài và cầu xin Ngài cứu 
người đầy tớ của mình. 
Mời Bạn: Không thiếu những yếu kém giới 
hạn nơi cá nhân hay tập thể của mình. 
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Nhưng có điều chúng ta có nhìn nhận và 
can đảm thay đổi hay không. Khiêm tốn ở 
đây giúp ta sống đúng với thực tế của mình, 
không che đậy trốn tránh nhưng biết đối 
mặt, tận dụng các cơ hội và ơn Chúa để 
vươn lên. 
Chia sẻ: Thử xem lại các giờ giáo lý, cách 
tổ chức điều hành, các sinh hoạt như kiệu 
rước, kinh nguyện, hội họp của chúng ta có 
còn thích hợp hay cần phải đổi mới không? 
Sống Lời Chúa: Tôi năng kiểm điểm đời 
sống hằng ngày. Tôi biết can đảm vượt quá 
chính mình để tìm ra ý Chúa để chu toàn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa vẫn 
đến với con và đồng hành với con trong 
cuộc sống. Xin cho biết nhận ra Chúa, nghe 
tiếng Chúa nói với con và biết đáp lại bằng 
lòng tin tưởng chân thành và can đảm. 
Amen. 
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27/06/10 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – C  
 Lc 9,51-62 
 

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI 
“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước 
lên trời, người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-
lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên 
đường và vào một làng người Sa-ma-ri để 
chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng 
không đón tiếp Người.” (Lc 9,51-53) 
Suy niệm: Thánh Lu-ca mô tả việc Chúa 
Giêsu lên Giê-ru-sa-lem lần này thật long 
trọng như một vị vua chiến thắng tiến về 
thành đô của mình trong vinh quang với 
đầy đủ triều thần tiền hô hậu ủng. Nhưng 
thật bẽ bàng cho các sứ giả đi dọn đường: 
dân một làng Sa-ma-ri không đón tiếp 
Chúa. Thủ lãnh của mình mà họ đã coi 
thường thì bản thân mình là những thuộc hạ 
hẳn họ cũng chẳng coi ra gì. Chẳng trách gì 
các môn đệ cũng nóng mặt, xin thầy ban 
quyền cho mình “khiến lửa từ trời thiêu 
huỷ chúng nó” vì thái độ hỗn xược đó. 
Mời Bạn: Câu chuyện đó thật đáng cho 
chúng mình suy gẫm, bạn nhỉ! Hoá ra con 
đường Chúa lên Giê-ru-sa-lem để “được 
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rước lên trời” không phải là con đường trải 
đầy hoa và vang dội những lời tung hô vạn 
tuế, mà là con đường tủi nhục, con đường 
thập giá đấy bạn ạ. Bạn hãy chiêm ngắm 
Đức Giê-su khiêm nhu lặng lẽ tìm đường 
qua làng khác mà đi, đang khi các môn đệ 
có lẽ đang tiu nghỉu lẽo đẽo đi theo sau 
Thầy mà suy gẫm về thái độ quá ư trần tục 
vừa qua của mình. Con đường Chúa đi là 
thế đó, Ngài đang mời gọi chúng ta bước 
theo. Phần bạn, bạn có dám đi theo con 
đường của Ngài không ? 
Sống Lời Chúa: Xét mình xem bạn có bao 
giờ nóng vội và sử dụng những biện pháp 
cứng cỏi, áp đặt, thậm chí bạo lực để đối xử 
với người khác hay không ? 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con, 
đường đi của Chúa, để con dấn bước theo 
chân lý của Ngài. 
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28/06/10 THỨ HAI TUẦN 13 TN  
Th. Irênê, giám mục, tử đạo Mt 8,18-22 
 

TỰA VÀO CHÚA 
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi 
theo.” (Mt 8,19) 
Suy niệm: Thông thường người ta vẫn quan 
niệm rằng có “an cư” rồi mới “lạc nghiệp.” 
Ông kinh sư, một nhà trí thức Do thái say 
mê Chúa Giêsu, hẳn cũng nghĩ như thế: 
“Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo.” Nhưng 
câu trả lời của Đức Giêsu cũng thật lạ, Ngài 
không đưa ra một lối nào để đi, một điểm 
nào để đến. Câu trả lời của Ngài có vẻ chẳng 
ăn nhập gì: “Con chồn có hang, chim trời có 
tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu.” Thật 
ra, đó là bài “sát hạch”, Đức Giêsu không 
đưa ra một lời dụ dỗ kẹo ngọt; trái lại, đó là 
một thái độ từ bỏ để sống “khó nghèo” và 
siêu thoát. Vì thế, theo Thầy Giêsu không 
phải là đi đến chỗ này chỗ kia nhưng là theo 
một Con Người và sống rập theo mẫu của 
Người.  
Mời Bạn: Ở đây ở kia! Tại sao tôi không 
sinh ra nơi này một đất nước “tự do” giàu 
có, mà lại sinh ra ở nơi kia một quốc gia 
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“bất công” nghèo đói? Trong một thế giới 
“di động”, làn sóng di dân nhập cư ngày 
càng ồ ạt, vấn nạn “an cư lạc nghiệp” ngày 
càng trở nên bức xúc. Sẽ không có câu trả 
lời hợp lý trên trần gian này. Do vậy, chỉ 
khi bạn theo Đức Giêsu thì lúc đó chỗ này 
chỗ kia thế này thế nọ không hệ trọng cho 
bằng việc: Dù ở bất cứ nơi đâu, bạn có dám 
sống giống như Đức Giêsu không? Chỉ 
trong Ngài mới có câu trả lời chung quyết 
của những vấn đề nhân sinh này.   
Chia sẻ: Đâu là những “hang chồn tổ 
chim”, những đồn trú trần thế đã ngăn cản 
tôi tựa vào Chúa? 
Sống Lời Chúa: Viếng Thánh Thể Chúa để 
thể hiện quyết tâm theo Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trần gian 
chỗ này bất công, chỗ kia bất nhân, xin cho 
con vững tin tựa vào Chúa. Amen.  
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29/06/10 THỨ BA TUẦN 13 TN 
Th. Phêrô và Phaolô tông đồ Mt 16,13-19 
 

HIỆP NHẤT XÂY DỰNG GIÁO HỘI  
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là 
Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá 
này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 
quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” 
(Mt 16,18) 
Suy niệm: Phêrô và Phaolô là hai tông đồ 
tương phản nhau như nước với lửa: Phêrô là 
dân đánh cá ít học, Phaolô thuộc tầng lớp trí 
thức; Phêrô theo Chúa ngay từ đầu, còn 
Phaolô là ‘đứa con đẻ non’ (1Cr 15,8) mãi 
sau này mới theo Chúa; Phêrô gắn bó với 
Kitô hữu gốc Do Thái, còn Phaolô rao 
giảng cho dân ngoại. Khác nhau về gốc gác, 
về tính tình, về quan điểm truyền giáo, thế 
nhưng, trong Đức Giêsu, với Đức Giêsu và 
vì Đức Giêsu, Đấng cả hai quý mến hơn 
mọi sự trên đời, Phêrô và Phaolô hiệp nhất 
trong một công trình chung: xây dựng Hội 
thánh của Đức Giêsu bằng lòng nhiệt thành 
hăng say rao giảng, bất chấp đòn vọt, tù 
đày. Hai vị còn giống nhau trong cái chết 
hy sinh mạng sống cho Đấng mình yêu: 



 59

Phêrô bị đóng đinh ngược đầu xuống đất, 
Phaolô bị chém đầu. 
Mời Bạn: Hội thánh mừng hai vị tông đồ 
trong một ngày lễ chính là để nêu cao tinh 
thần hiệp nhất trong công cuộc xây dựng 
Hội thánh. Bạn có quyết gạt bỏ những bất 
đồng để cùng hiệp nhất xây dựng gia đình, 
cộng đoàn, giáo xứ, Giáo Hội… không ? 
Sống Lời Chúa: Noi gương hai thánh 
Phêrô và Phaolô, tôi sẽ dẹp bỏ những tị 
hiềm, gạt bỏ những bất đồng với các thành 
viên khác, để xây dựng gia đình, cộng đoàn, 
giáo xứ… tốt đẹp hơn. 
Cầu nguyện: Cầu nguyện theo ý Đức 
Thánh Cha và cho Giáo Hội. Hát: “Này con 
là Đá trên viên đá này Cha xây Giáo Hội 
muôn đời kiên vững. Này con là Đá, cho 
muôn sức hùng Satan vẫy vùng không hề 
chuyển rung.” 
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30/06/10 THỨ TƯ TUẦN 13 TN 
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma 
 Mt 8,28-34 
 

AI MẠNH THẾ HƠN? 
“Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi 
can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã 
đến đây làm khổ chúng tôi sao?” (Mt 8,29) 
Suy niệm: Thời gian gần đây, nhiều cuộc 
tấn công từ giới truyền thông nhắm vào Đức 
Thánh Cha Bênêđictô về vụ tai tiếng lạm 
dụng tình dục của một số giáo sĩ. Trước sự 
kiện đó, linh mục Gabriele Amorth, nhà trừ 
quỷ nổi tiếng người Ý đã nói: “Quỷ tấn công 
Giáo Hội bằng chính nội bộ của Giáo Hội 
nhưng nó sẽ không làm gì được Giáo Hội.” 
Ngài còn nói: “Ma quỷ muốn Giáo Hội diệt 
vong vì Giáo Hội là mẹ của các Thánh.” Từ 
bao đời, Satan vẫn ở vào thế “không đội trời 
chung” với Thiên Chúa. Điều này được 
chứng nghiệm khi Chúa Giêsu khi khử trừ 
quyền lực của Satan khỏi hai người bị quỷ 
ám. Chúa Giêsu là Đấng thánh, là sự sống 
vĩnh cửu; Ngài xuất hiện có nghĩa là ngày 
tàn của chúng đã tới, và vì thế chúng hoảng 
hốt: “Ông đến để làm khổ chúng tôi sao?” 
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Chúng muốn con người phải trầm luân 
nhưng chúng đã thất bại khi quyền năng 
Chúa tỏ hiện qua cái chết trên thập giá và sự 
phục sinh của Người. 
Mời Bạn: Ngày nay, ma quỷ càng tinh vi 
hơn khi thâm nhập vào thế giới loài người. 
Chúng lợi dụng chính sự thông minh của 
con người và cả những phương tiện truyền 
thông hiện đại nhất để chia cắt mối liên hệ 
giữa con người với Thiên Chúa. Chuyên 
cần cầu nguyện và cẩn trọng nhận định vẫn 
là phương thế tuyệt hảo để phá vỡ cạm bẫy 
của chúng. 
Sống Lời Chúa: Dâng một lời nguyện tắt 
trước khi bắt đầu công việc trong ngày. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết 
luôn bám chặt vào Chúa để nhận ra và đối 
phó với sự dữ đang ngày đêm đe dọa mối 
thân tình của con với Chúa.  


	  

