CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A 2020
THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ (29.6)

28/06/20

CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – A
Mt 10,37-42

LIỀU VÌ YÊU
“Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì
Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39)

Suy niệm: Trong khi đại dịch Covid-19 lan tràn khắp thế giới làm mọi
người lo lắng, sợ hãi, vẫn có nhiều linh mục, tu sĩ liều mình dấn thân
phục vụ các bệnh nhân và các gia đình. Nhiều vị bị nhiễm bệnh, thậm
chí nhiều vị đã mất mạng trong khi đang phục vụ giữa đàn chiên, nuôi
dưỡng đức tin người tín hữu theo gương “liều” của Thầy Giê-su. Khi
nhập thể làm người, Con Thiên Chúa cũng đã “liều lĩnh”: “liều” mình
xuống thế, “liều” thân ở với con người, “liều” mạng khi chọn Nhóm
Mười Hai, “liều” chết vì yêu. Cái “liều vì yêu” đó vẫn mãi mãi là điểm
quy chiếu của mọi hình thức “liều vì yêu” mà các môn đệ của Thầy
Giê-su qua mọi thời đại hiến thân cho Thiên Chúa và phục vụ con
người.
Mời bạn: Cùng với các linh mục, tu sĩ, còn có rất nhiều y sĩ, bác sĩ, các
thành phần xã hội, cũng như cộng đoàn dân Chúa dấn thân trong cuộc
chiến chống dịch bệnh. Họ được thúc bách bởi nhiệm vụ, tình yêu đồng
loại, cũng như của Tin Mừng. Chính khi “liều vì yêu,” họ chứng tỏ tình
yêu hiến dâng vì một lời mời gọi “ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ tìm thấy được.” Khi bạn dám “liều vì yêu,” thập giá đời bạn sẽ
nhẹ vơi đi và trở nên đáng yêu hơn.
Chia sẻ: Bạn có trải nghiệm “liều vì yêu” trong đời sống gia đình,
trong công việc, đời sống cộng đoàn thế nào?
Sống Lời Chúa: Khi được chọn giữa hai việc phục vụ, bạn chọn việc
giúp bạn giống Chúa Giê-su chịu đóng đinh hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, bước theo lời mời gọi của Chúa thật chẳng dễ
dàng chút nào. Xin ban thêm niềm tin yêu hy vọng, để con tiến bước
mỗi ngày trên con đường mến yêu và phục vụ. Amen.
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THỨ HAI TUẦN 13 TN
Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ
Mt 16,13-19
HIỆP NHẤT XÂY DỰNG HỘI THÁNH

Đức Giê-su nói: “Anh là Phê-rô, 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
16,13-19)

Suy niệm: Phê-rô và Phao-lô là hai tông đồ khác nhau như nước với
lửa: Phê-rô là dân đánh cá ít học, Phao-lô thuộc tầng lớp trí thức; Phêrô theo Chúa ngay từ đầu, còn Phao-lô là „đứa con đẻ non’ (x. 1Cr
15,8) mãi sau này mới theo Chúa; Phê-rô gắn bó với Ki-tô hữu gốc Do
Thái, còn Phao-lô rao giảng cho dân ngoại. Khác nhau về gốc gác, về
quan điểm truyền giáo, thế nhưng, trong Đức Giê-su, cùng với Đức
Giê-su và vì Đức Giê-su, Đấng cả hai quý mến hơn mọi sự trên đời,
Phê-rô và Phao-lô hiệp nhất trong một công trình chung: xây dựng Hội
thánh của Đức Giê-su bằng lòng nhiệt thành hăng say rao giảng, bất
chấp đòn vọt, tù đày, như thánh Phao-lô đã thốt lên: “Khốn cho tôi nếu
tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Hai vị còn giống nhau trong
cái chết hy sinh mạng sống cho Đấng mình yêu: Phê-rô bị đóng đinh
ngược đầu xuống đất, Phao-lô bị chém đầu.
Mời Bạn: Nhớ rằng Hội thánh chủ ý 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, đoàn thể… không ?
Sống Lời Chúa: Noi gương hai thánh Phê-rô và Phao-lô, 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: 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 Sa-tan vẫy
vùng không hề chuyển rung.”
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THỨ BA TUẦN 13 TN
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma
Mt 8,23-27

NIỀM VUI CÓ CHÚA HIỆN DIỆN
“Ông này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mt 8,27)

Suy niệm: “Niềm vui và nụ cười là quà tặng của việc sống trong sự
hiện diện của Chúa, cũng như tin tưởng rằng ngày mai thì không đáng
gì phải lo âu” (Cha H. Nouwen). Sóng gió gầm thét hung hãn quanh
chiếc thuyền nhỏ, và sóng gió sợ hãi cũng nổi lên trong lòng các môn
đệ yếu lòng tin. Các ông quên rằng chen lẫn tiếng gió gầm sóng vỗ là
tiếng thở đều đều của Thầy mình; con thuyền nhỏ nhấp nhô theo sóng
nước, nhưng trên chiếc thuyền ấy có Thầy mình đang ngủ ở mũi
thuyền. Chả trách gì sau đó Thầy đã quở trách các ông nhát gan, kém
lòng tin. Tin rằng có Chúa hiện diện, mọi sự sẽ thay đổi. Với sự hiện
diện của Chúa, bão tố cuộc đời vẫn diễn ra, nhưng tâm hồn luôn an bình
trong niềm vui sâu lắng.
Mời Bạn: “Việc thực hành thánh thiện và quan trọng nhất trong đời
sống thiêng liêng là sự hiện diện của Chúa, nghĩa là, mỗi khoảnh khắc
ta đều cảm thấy vui tươi vì có Chúa ở cùng” (Thầy Lawrence). Bạn
cũng hãy bắt đầu đời sống đức tin bằng việc quan trọng nhất: cảm nhận
Chúa hiện diện trong đời bạn mỗi sáng khi thức dậy, trong các việc bổn
phận mình làm, các nỗ lực hy sinh vì Chúa, và mỗi tối trước khi đi ngủ.
Sống Lời Chúa: Tôi tập ý thức Chúa hiện diện bằng việc dâng ngày
mới cho Chúa mỗi buổi sáng: Đọc chậm rãi sốt sắng Kinh Lạy Cha, xin
Chúa cho mình sống một ngày tốt lành trong tâm tình người môn đệ
Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa luôn hiện diện bên
con, trong con, và với con mọi giây phút. Xin cho con cảm nhận được
rằng không gì trong cuộc sống quý giá hơn niềm vui vì có Chúa hiện
diện với con. Amen.
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THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
MT 8,28-34
HÃY SỐNG GIÁ TRỊ TIN MỪNG TRONG CUỘC ĐỜI
Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng
tôi nhập vào bầy heo kia" (Mt 8:31)
01/07/20

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu xua đuổi ma
quỷ ra khỏi hai chàng thanh niên ở Giêrasa. Sau đó, ma quỷ đã xin Đức
Giêsu cho nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Thấy thế, những người chăn
heo chạy chốn và báo tin cho những người trong thành về sự kiện vừa mới
diễn ra trước mắt họ, vì thế, dân trong thành đã ra đón Ðức Giêsu, nhưng
khi gặp Ngài, họ đã xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Những gì xảy ra thời
Đức Giêsu khi xưa thì trong xã hội hôm nay cũng đã, đang và sẽ xảy đến
với chúng ta. Thật vậy, vẫn còn đó những cám dỗ về tiền tài, danh vọng và
xác thịt do ma quỷ gây nên. Vẫn còn đó những thửa đất và môi trường
thuận lợi cho ma quỷ hoành hành. Những thửa đất đó là: ích kỷ, kiêu ngạo,
tự phụ, bất nhân của con người.
Bên cạnh đó, hình ảnh chốn chạy của những người chăn heo vẫn còn tái
diễn nơi những người thiếu trách nhiệm, sống vô kỷ luật và tán tận lương
tâm. Và, vẫn còn đó hình ảnh những người sẵn sàng tin Chúa, nhưng không
chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Bởi vì, nếu chấp nhận
Chúa thì phải khước từ những cái ngược lại với bản chất của người môn đệ
và những đòi hỏi của Tin Mừng.
Gợi ý: Những thứ mà con người hôm nay hay lựa chọn thay cho những
giá trị Tin Mừng là: tiền bạc, danh vọng, hận thù ghét ghen, ... Mỗi lần
chúng ta lựa chọn những điều như thế, là lúc hình ảnh những người
trong thành ra đón Chúa nhưng lại không thích Chúa ở lại với họ vì
những điều khuất tất họ đang làm lại tái diễn cách sống động nơi chúng
ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa, đi theo
Chúa và sống những giá Tin Mừng trong cuộc đời. Xin Chúa cũng giúp
chúng con vượt qua được những cơn cám dỗ của ma quỷ, thế gian và
xác thịt. Amen.
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THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Mt 9,1-8
ĐƯỢC THA THỨ VÀ ĐỨNG DẬY

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ
Đức Giê-su bảo người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi.”
(Mt 9,6)

Suy niệm: Bệnh tật là phần số gắn liền với kiếp người, con người có
muốn lẩn trốn nó cũng không thoát được. Người Do thái thời Chúa Giêsu còn nhìn sâu hơn nữa, họ cho rằng, bệnh tật là hậu quả gắn liền với
tội lỗi của con người. Chúa Giê-su đến, Đấng vô tội mang trong mình
năng lực chữa lành: “Để các ông biết, ở dưới đất này, Con Người có
quyền tha tội.” Ngài có quyền năng chữa lành cho người bại liệt đồng
nghĩa với việc Ngài có quyền tha tội cho anh: “Hãy đứng dậy, vác
giường mà về nhà đi.” Người Do Thái không khỏi cảm thấy chói tai về
lời mà họ cho là phạm thượng đó, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có
quyền tha tội. Với dấu lạ chữa lành cho người bại liệt và lời khẳng định
quyền tha tội, rõ ràng Chúa Giê-su có ý xác nhận Ngài là Thiên Chúa.
Mời Bạn: Thánh Phao-lô suy niệm về tội lỗi đã thốt lên rằng: “Tội lỗi
gây nên sự chết” (Rm 5,12). Khi Đức Ki-tô chịu chết để đền bù tội lỗi,
bạn đã được Thiên Chúa thứ tha và cho bạn năng lực chỗi dậy để sống
cuộc sống mới. Bạn có thấy hạnh phúc khi được Chúa cứu thoát khỏi
tội lỗi và ban cho bạn sự sống đời đời không? Mời bạn đến với Ngài để
lãnh nhận hồng ân mà Ngài đã sắm sẵn đó để dành cho bạn.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một tính hư tật xấu và đến lãnh
nhận ơn tha thứ trong bí tích hoà giải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã lập bí tích Thánh Tẩy để ban
ơn cứu độ và bí tích Hòa giải để tha thứ tội chúng con. Chúng con xin
tạ ơn và cố gắng sống xứng đáng với hồng ân được Chúa thương yêu
và tha thứ. Amen.
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THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. Tô-ma, tông đồ
Ga 20,24-29
THẤY BẰNG TRÁI TIM
“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà
tin.” (Ga 20,29)
03/07/20

Suy niệm: Con Chồn trong truyện Hoàng Tử Bé của nhà văn St.
Exupéry nói rằng với đôi mắt trần, người ta chỉ nhìn thấy những điều
bình thường; còn trong những gì hệ trọng, người ta phải nhìn bằng đôi
mắt của con tim. Gio-an chỉ thấy ngôi mộ trống, băng vải liệm và khăn
che đầu xếp riêng gọn ghẽ, nhưng bằng đôi mắt của trái tim ông đã tin
Thầy mình phục sinh. Đức Giê-su phục sinh quảng đại đáp ứng đòi hỏi
của Tô-ma; đồng thời Ngài cũng nhắc nhở ông và chúng ta rằng từ nay
không thấy Chúa bằng đôi mắt thường, nhưng bằng đôi mắt đức tin và
bằng tình yêu mến. Nói cách khác, với người Ki-tô hữu, vì tin nên thấy
Chúa, thấy Ngài do yêu Ngài. Vì tin nên ta thấy Chúa Giê-su hiện diện
trong Thánh Thể, nơi người anh em.
Mời Bạn: “Tin Chúa, không phải là hướng mắt về Ngài để chiêm
ngưỡng, nhưng đồng thời cũng là nhìn trần gian với ánh mắt của Đức
Ki-tô” (M. Quoist). Người đời nhìn đời sống trong nền kinh tế thị
trường theo nhãn quan hưởng thụ, chiếm hữu; người Ki-tô hữu nhìn với
ánh mắt Đức Ki-tô: chia sẻ, thông hiệp.
Chia sẻ: Bạn đang nhìn đời sống hôm nay theo cái nhìn của ai? Của
Đức Ki-tô hay của người đời?
Sống Lời Chúa: Vì tin Lời Chúa dạy, tôi tập nhận ra Đức Ki-tô đang
hiện diện sống động nơi người chung quanh, nhất là với người tôi
không ưa thích.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa chúc phúc cho chúng con khi
không thấy nhưng vẫn tin. Xin cho chúng con vì tin Chúa, chúng con
cũng nhận ra Chúa trong Thánh Thể, nơi Lời Chúa, trong người anh
em lân cận. Amen.
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THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Mt 9,14-17

Ý NGHĨA CỦA ĂN CHAY

“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới!” (Mt 9,17)
Suy niệm: Ăn chay là một hành vi đạo đức mà tôn giáo nào cũng cổ
võ, thậm chí là điều bó buộc để thể hiện tôn giáo tính của mình. Luật
Mô-sê trong Cựu Ước qui định nhiều điều khoản cho việc ăn chay: lúc
nào phải ăn chay và ăn như thế nào, được ăn thứ gì và phải kiêng thứ
gì. Bài Tin Mừng hôm nay không nhằm khai triển ý đó, mà đưa ra một
hướng ăn chay mới: ăn chay là biết từ bỏ những điều lỗi thời, không
còn hợp với tinh thần của đạo; thay vào đó là phải thích nghi với hoàn
cảnh mới, vì Tin Mừng của Chúa Giê-su luôn luôn mới cho mọi người,

mọi thời và mọi nơi.
Mời Bạn: Bạn đang sống trong thời hậu hiện đại (post-modernity)
với những tiến bộ khoa học mà năm, mười năm trước đây không ai
nghĩ đến. Sống đức tin trong bối cảnh này, dĩ nhiên, bạn không
được phép bỏ đi giá trị của việc đạo đức truyền thống như lần hạt,
chầu Thánh Thể…, nhưng cũng phải biết học hỏi, suy niệm Lời
Chúa… Điều này đòi bạn phải hy sinh thời giờ, công sức, kể cả bỏ
đi những vui chơi không cần thiết…
Chia sẻ: “Rượu mới thì đổ vào bầu da mới.” Bạn có ý thức điều
đó chưa? Nếu chưa, bạn hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
Sống Lời Chúa: Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo ngày xưa cho con
cháu, đồng thời lắng nghe khát vọng của tuổi trẻ, để có những điều
chỉnh thích hợp cho đời sống đạo hiện tại. Chẳng hạn thời lượng
đọc kinh, khoảng cách giữa những lần xưng tội…, đừng để lâu
quá!
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban Thánh Thần, Đấng chỉ
bảo cho chúng con biết phải làm gì, để thích nghi với những đòi
hỏi của Tin Mừng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Amen.
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