
                      

                                                            
 

 

 

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, 

 Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” 
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12/06/22                  CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – C  
                                            Chúa Ba Ngôi 
                                              Ga 16,12-15 

 

THIÊN CHÚA “ĐI RA” 

“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy 

những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15) 

 

Suy niệm: Nói Thiên Chúa “đi ra” nghe có vẻ nghịch lý, bởi vì không có 

gì ở ngoài Chúa, và Ngài cũng không cần thêm gì khác để phải “đi ra”. 

Đối với Thiên Chúa là Đấng toàn năng thì “mọi sự Cha có” không chỉ là 

tất cả mọi sự hiện hữu trên thế gian này mà còn là chính Ngài là nguồn 

mạch mọi sự hiện hữu. Và “mọi sự Cha có” đó cũng là của Chúa Con, 

Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong khung cảnh rất thân mật của bữa Tiệc Ly, 

Thầy Giê-su bộc lộ mầu nhiệm thâm sâu đó của Chúa Ba Ngôi; và vì yêu 

thương nhân loại tha thiết, Thầy Giê-su tỏ ra cho chúng ta biết rằng ai 

“yêu mến và tuân giữ lời Ngài” thì Chúa Cha và Ngài sẽ “đi ra” để “đến 

và ở lại nơi người ấy” (x. Ga 14,23), để nhờ Thiên Chúa “đi ra”, chúng 

ta được “đi vào” và ở lại trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì khi ta “yêu 

mến và tuân giữ” Lời Chúa, Thánh Thần sẽ đem “mọi sự của Chúa 

Cha” là chính Đức Giê-su mà ban tặng cho chúng ta. 

Mời Bạn: Ba Ngôi Thiên Chúa là khuôn mẫu của tình yêu hiệp thông. 

Nhờ bí tích Thánh tẩy “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, chúng 

ta được nhận làm nghĩa tử trong “Gia đình Ba Ngôi”. Bạn được mời gọi 

trở nên tấm gương phản chiếu Tình yêu Hiệp thông đó bằng đời sống 

bác ái, hiến thân phục vụ. 

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Chúa Giê-su để luôn yêu thương như 

Chúa yêu để ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch Tình Yêu, xin giúp con 

biết họa lại chân dung Chúa Ba Ngôi bằng đời sống yêu thương tự hiến 

và quảng đại vị tha. Amen. 
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13/06/22                     THỨ HAI TUẦN 11 TN 
                   Th. An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT 
                                             Mt 5,38-42 

 

BẰNG MỘT TÌNH YÊU LỚN HƠN 

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.” 

(Mt 5,41) 

 

Suy niệm: Chuyện kể rằng có một vị vua sau khi thắng trận liền mở 

tiệc khao quân. Ông mời cả các tù binh ăn mừng, đãi ngộ rất tử tế rồi 

trả tự do cho họ. Quần thần hỏi tại sao nhà vua đã thề tiêu diệt hết kẻ 

thù không sót một người mà nay lại cư xử như thế, nhà vua trả lời: ‘Ta 

đã tiêu diệt hết kẻ thù bằng cách biến họ thành bạn.’ Luật “mắt đền 

mắt, răng đền răng” bế tắc trước vấn đề sự ác, bởi vì lấy oán báo oán 

thì oán thù chồng chất. Không thể dùng vài giọt nước, càng không thể 

dùng lửa để dập tắt một đống lửa, mà phải dùng một khối lượng nước 

lớn hơn đống lửa đó. Chúa Giê-su dạy chúng ta tiêu diệt sự báo thù 

bằng việc tha thứ, tiêu diệt nhỏ nhen ích kỷ bằng quảng đại quên mình. 

Trên thập giá Chúa tiêu diệt bạo lực bất công bằng sự hiền lành và tự 

nguyện chịu chết để đền bù muôn tội lỗi. Không thể tiêu diệt sự ác bằng 

sự ác mà phải bằng một tình yêu lớn hơn. 

Mời Bạn: Chúng ta nói mình đón nhận đạo lý Chúa dạy, nhưng thực tế 

khi bị ai nói động đến, chúng ta lập tức “xù lông nhím” lên để tự vệ, 

không trả đũa sòng phẳng thì cũng hậm hực, mặt nặng mặt nhẹ. Muốn 

uốn nắn bản tính tự nhiên để sống theo Lời Chúa dạy, mời bạn chọn thực 

hiện những công việc hay cách ứng xử nào giúp mình trở nên “đồng 

hình đồng dạng” với Đức Ki-tô khiêm nhường, nghèo khó, chịu đóng 

đinh, chịu sỉ nhục. 

Sống Lời Chúa: Chọn làm một công việc hèn mọn và âm thầm để 

phục vụ tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nếu có điều gì làm cho con trở nên 

giống Chúa chịu đóng đinh hơn thì con xin nhận lấy vì lòng yêu mến 

Chúa và để cứu rỗi nhiều linh hồn hơn về cho Chúa. 
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14/06/22                         THỨ BA TUẦN 11 TN 
                                                Mt 5,43-48 

 

YÊU THƯƠNG KHÔNG MỨC ĐỘ 

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” 

(Mt 5,44) 

 

Suy niệm: Theo lý mà xét, lời dạy bảo của Đức Giê-su thật chói tai về 

từ ngữ lẫn nội dung. Chẳng lẽ Ki-tô giáo lại dạy con người cách sống 

nhu nhược và chịu khuất phục trước kẻ ác? Không phải thế! Khi bị tên 

đầy tớ vả má cách bất công trước mặt thượng tế Cai-pha, Chúa Giê-su 

đã phản ứng lại tức khắc: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở 

chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18,23) Ở đây, 

Chúa Giêsu diễn tả đòi hỏi yêu thương cách quyết liệt và cao độ nhất. 

Chúng ta cần nắm bắt cho được tinh thần của Lời Chúa. Tinh thần ấy là 

lòng yêu thương không biên giới, không loại trừ ai dù là kẻ thù, nhưng 

hướng tới mọi người ở mức độ tuyệt đối. Bởi vì mức độ của tình yêu là 

yêu thương không mức độ. 

Mời Bạn: Yêu hoa không có nghĩa là yêu luôn những những con sâu ẩn 

núp trong hoa. Đức ái Ki-tô giáo đòi hỏi phải đấu tranh tích cực để trừ 

khử tội ác và cứu vớt con người, biến kẻ thù thành anh em, biến con 

người thành con Chúa, đó là lý tưởng phải phấn đấu suốt đời. 

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về câu nhận định của Gandhi: “Một trái tim dù 

chai đá đến đâu, cũng sẽ phải trở nên mềm mại trong lò lửa của tình 

yêu.” 

Sống Lời Chúa: Vui vẻ, hoà nhã với người công kích hoặc dửng dưng 

với mình; nói tốt cho kẻ nói xấu mình. 

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con biết sống trong tình yêu, để con 

sống trong hạnh phúc. Những lúc con để bụng để dạ giữ lòng hận thù, 

con cũng chẳng sung sướng gì, mà chính là con tự đày đọa mình. Xin 

cho con biết sống xứng đáng là con cái của Cha, xứng đáng với danh 

hiệu làm môn đệ của Chúa Giê-su. Amen. 
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15/06/22                       THỨ TƯ TUẦN 11 TN 
                                           Mt 6,1-6.16-18 

 

COI CHỪNG BỆNH THÀNH TÍCH 

“Anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 

6,1) 

 

Suy niệm: Các tổ chức xã hội thích đặt ra những chỉ tiêu thi đua với 

những chế độ khen thưởng để thúc đẩy phát triển. Ý tưởng xem ra thật 

tốt đẹp nhưng thực tế kéo theo nhiều phản tác dụng. Những bản báo cáo 

thành tích ảo với những con số ma ngày càng xuất hiện đầy dẫy trong 

mọi lĩnh vực; đến cả các bé mới chập chững đến trường cũng bị lôi vào 

căn bệnh thành tích này. Đời sống thiêng liêng cũng không miễn nhiễm 

với căn bệnh này. Chẳng thế mà Chúa Giê-su đã cảnh báo chúng ta: 

“Anh em phải coi chừng!” Ngài căn dặn: khi ăn chay cầu nguyện, khi 

làm các việc lành phúc đức, đừng vì mục đích phô trương “cốt để cho 

người ta thấy”, trái lại hãy làm chỉ để Chúa Cha, “Đấng thấu suốt 

những gì kín đáo,” thấy và thưởng công mà thôi.  

Mời Bạn: Nếu như bạn tự hào rằng giáo xứ của bạn mở những cuộc lễ 

lớn, tổ chức linh đình rầm rộ, còn bạn thực hành sống đạo một cách tối 

thiểu như “xưng tội rước lễ một năm ít là một lần” – trong dịp lễ No-en 

chẳng hạn, thì hầu chắc bạn đang mắc chứng bệnh thành tích thiêng 

liêng rồi đấy. Chúa Giê-su dạy bạn phải trở nên ngọn đèn để trên đế và 

soi sáng cho cả nhà (x. Mt 5,15), nhưng Ngài cũng nói Ngài coi trọng 

tấm lòng chứ không phải là lễ tế (x. Mt 9,13). Nếu không có điều cốt lõi 

của đời sống Ki-tô hữu là mến Chúa yêu người thì tất cả sẽ mất hết ý 

nghĩa và giá trị. 

Sống Lời Chúa: Khi làm việc thiện, hãy làm cách kín đáo và tế nhị 

nhất. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con sa vào cạm bẫy của lợi danh 

vì cạm bẫy đó sẽ làm con xa Chúa. Xin giúp con biết sống với một tấm 

lòng chân thành, yêu mến và quảng đại để phụng thờ Chúa và yêu 

thương anh chị em.  



 6 

16/06/22                    THỨ NĂM TUẦN 11 TN 
                                              Mt 6,7-15 

 

ĐƯỢC GỌI CHÚA LÀ CHA 

“Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ngự trên 

trời…” (Mt 6,9) 

 

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu ‘Con có cha như nhà có nóc’. Cái 

nóc nhà tượng trưng tôn ti trật tự trong gia đình mà người cha là uy 

quyền đại diện cho trật tự đó. Theo huyết thống ai cũng có một người 

cha. Trong thực tế một số người không có cha, và thường gặp hơn, 

người cha lại không thể hiện vai trò của “cái nóc nhà”. Sự thiếu hụt 

theo tính con người được bù đắp khi chúng ta được “Thiên Chúa Đấng 

ở trên trời” làm Cha của mình. Khi tuyên đọc “Lạy Cha chúng con ở 

trên trời…”, chúng ta chấp nhận một trật tự mới: trật tự thiên linh. 

Chúng ta chấp nhận mối quan hệ mới với Thiên Chúa: quan hệ cha-con. 

Chúng ta sẵn sàng nhận chương trình của Thiên Chúa là chương trình 

của mình, và thực hiện chương trình đó với tất cả tấm lòng của người 

con chứ không làm như một người làm công hoặc như một nô lệ. 

Mời Bạn: Nếu bạn còn cảm thấy việc sống đạo là một gánh nặng, một 

điều áp đặt, thì đó là dấu bạn chưa thực sự cảm nhận được Thiên Chúa 

là Cha của mình. Bạn hãy cầu xin Chúa cho bạn cảm nhận được tình 

Cha yêu bạn và để bạn cũng đáp lại bằng tâm tình cảm mến và hạnh 

phúc của người được nhận làm con Thiên Chúa. 

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy được niềm hạnh phúc được làm con cái 

Chúa? 

Sống Lời Chúa: Đừng để ngày nào bạn không đọc kinh “Lạy Cha” ít là 

một lần, với tất cả tâm tình của người con, ít nhất là trước bữa ăn, hoặc 

trước khi làm việc. 

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Lạy Cha với tâm tình con thảo. 
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17/06/22                    THỨ SÁU TUẦN 11 TN 
                                            Mt 6,19-23 

 

CỦA Ở ĐÂU, LÒNG TRÍ Ở ĐÓ 

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất… nhưng 

hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.”(Mt 6,19-20) 

 

Suy niệm: Không ít người bị hiểu lầm là sao thấy người quen mà làm 

lơ hoặc sao gật đầu chào mà không đáp lại. Lý do là khi người ta đang 

chú tâm tìm kiếm hay tập trung suy nghĩ về một điều gì thì ngay cả 

những cái sờ sờ trước mắt có khi vẫn không nhìn thấy. Tương tự như 

vậy, khi chúng ta quá chú tâm tìm kiếm ‘những sự dưới đất này’, chúng 

ta lo lắng tích trữ cho mình kho tàng ở đời này, thì ‘kho tàng thiêng 

liêng’ ‘những sự trên trời’ trở nên quá xa vời, chúng ta còn tâm trí đâu 

mà để ý tới nữa. Bởi vì kho tàng của chúng ta ở đâu thì lòng trí của 

chúng ta sẽ ở đó. 

 

Mời Bạn: Tiền của, danh vọng, là những điều thế gian đang tìm kiếm, 

là những cái tưởng rằng đem lại sự bảo đảm vững chắc, nhưng thực ra 

lại rất mong manh dễ mất. Thế nhưng chúng lại có sức thu hút rất 

mạnh, chiếm được rồi thì không muốn nhả, đã có rồi lại muốn có thêm. 

Chỉ khi nào bạn dám “bán tài sản của mình đi mà bố thí” thì lúc ấy tâm 

trí của bạn mới hoàn toàn thanh thản để chú tâm tìm kiếm “kho tàng 

không thể hao hụt ở trên trời,” nơi không còn trộm cắp, mối mọt (Lc 

12,33). 

Chia sẻ: Điều gì khiến bạn bậm tâm nhất và chiếm phần lớn thời gian 

trong ngày sống của bạn? 

Sống Lời Chúa: Hoạch định lại chương trình sống cho bản thân theo 

tiêu chí: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (x. Lc 12,31). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, suốt cả ngày con toàn bận rộn với những 

chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Xin cho con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa 

trước và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. 
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18/06/22                     THỨ BẢY TUẦN 11 TN 
                                             Mt 6,24-34 

 

PHẢI LO GÌ? 

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của 

Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33) 

 

Suy niệm: “Những thứ kia” mà Chúa Giê-su muốn nói đến là cơm ăn, 

áo mặc, là những nhu yếu phẩm mà con người sống phải có. Nhưng còn 

một thứ quan trọng hơn mà nếu thiếu thì “những thứ kia” dù có cũng 

chẳng tích sự gì, đó là chính mạng sống mỗi người. Nếu có được 

“những thứ kia”, hay “nếu được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng 

sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Giống như một chiếc tàu chuẩn bị 

ra khơi, nếu chỉ lo sơn phết thật đẹp, lắp đặt các tiện nghi thật thoải mái 

mà phao cứu sinh, ca-nô cứu nạn không có... thì mọi sự chuẩn bị kia lại 

chẳng vô ích lắm hay sao? Vì vậy, theo thứ tự ưu tiên, điều quan trọng 

nhất là Nước Thiên Chúa, hãy lo tìm kiếm trước “còn những thứ kia, 

Người sẽ ban cho”. Và Thiên Chúa cũng theo thứ tự ưu tiên đó: chim 

trời, Ngài còn cho chúng cái ăn, chẳng lẽ chúng ta lại không quí hơn 

chim sẻ sao? 

Mời Bạn: Thiên Chúa là Cha, và Ngài thừa biết chúng ta cần “những 

thứ kia”; nhưng Ngài cũng biết mạng sống chúng ta còn quan trọng 

hơn, nên Ngài dám hy sinh Con Một yêu dấu để cứu chúng ta. Tiếc 

rằng, nhiều người chỉ lo tìm kiếm “những thứ kia” mà thờ ơ với Nước 

Thiên Chúa! 

Chia sẻ: Trong việc Phúc Âm hoá gia đình, điều quan trọng nhất mà 

bạn định thực hiện là gì? 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian để đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi 

ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết “mạng sống trọng hơn của 

ăn, và thân thể trọng hơn áo mặc” để con chỉ biết tìm kiếm Nước Thiên 

Chúa và đức công chính của Ngài. 


