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05/06/22    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  
                                              Ga 20,19-23 

 

LỬA THÁNH THẦN 

 

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha 

đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào 

các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,21-22) 

 

Suy niệm: Hơi thở của Chúa Giê-su, hình ảnh của Thần Khí Ngài, ban 

Thánh Thần cho các môn đệ đã trở thành ngọn lửa bùng cháy nơi các ông 

trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 3,1-4). Từ xa xưa, con người đã bước vào 

thế giới văn minh khi phát minh ra lửa. Lửa đã trở thành nguồn năng 

lượng không thể thiếu cho cuộc sống. Ngọn lửa tự nhiên nhiều khi cũng 

rất đáng sợ, nó có sức mạnh thiêu đốt và làm tan chảy hầu như mọi thứ. 

Và hôm nay, Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ trong hình dạng một 

ngọn lửa để nói lên sức mạnh, không phải là sức mạnh hủy diệt nhưng là 

sức mạnh biến đổi. Đó cũng không phải là một sự biến đối bên ngoài như 

ngọn lửa tự nhiên làm cháy tan vật chất nhưng là sự biến đổi bên trong 

làm cho mọi Ki-tô hữu trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng. 

 

Mời Bạn: Bạn có cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa Thánh Thần 

vẫn đang tác động trong tâm hồn bạn không? Nếu bạn trả lời “có” thì 

điều đó thật tốt. Bạn hãy luôn giữ mãi ngọn lửa ấy và không ngừng hun 

đúc để ngọn lửa ấy ngày càng bừng cháy lên và làm lan tỏa đến với những 

anh chị em khác nữa nhé. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi luôn nhớ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi 

làm bất cứ công việc gì. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến thiêu đốt tâm hồn 

chúng con, để chúng con hăng say hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng 

tình yêu của Chúa. Amen. 
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06/06/22             THỨ HAI SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
                              Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh 
                                            Ga 19,25-34 

 

ĐÂY LÀ MẸ CỦA CON 

Khi thấy thân mẫu và người môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, 

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của bà.” Rồi 

Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”  (Ga 19,26-27a) 

 

Suy niệm: Thật đẹp khi lịch Phụng vụ của Giáo hội mừng kính Đức 

Trinh Nữ Ma-ri-a liền sát với việc cử hành những mầu nhiệm trọng đại 

của công cuộc cứu độ. Kết thúc tuần bát nhật Giáng sinh, chúng ta ca 

tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngày thứ Hai sau lễ 

Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh Giáo Hội, chúng ta cũng 

kính mừng thiên chức của Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Thiên Chúa mời gọi Mẹ 

tham gia vào công cuộc cứu độ không phải bằng những danh hiệu, mà 

bằng cả cuộc sống theo sát Chúa Giê-su trong tin yêu và vâng phục. Nơi 

hang đá, Mẹ đã sinh Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại. Giờ đây, dưới chân 

thập giá, Mẹ đón nhận những người tin vào Đức Ki-tô được qui tụ trong 

Hội Thánh làm con của Mẹ. 

 

Mời Bạn: Hội Thánh ngay từ buổi đầu khai sinh cho đến ngày nay và 

cho đến tận thế vẫn luôn có Mẹ là Hiền Mẫu đồng hành chăm sóc giữ 

gìn. Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ chúng ta bước đi trong niềm vâng 

phục thánh ý Chúa trong cuộc đời mình để góp phần thánh hóa thế giới 

và đem ơn cứu độ cho con người.  

 

Sống Lời Chúa: Trong sứ mạng là Mẹ Hội Thánh, mỗi lần hiện ra, Đức 

Ma-ri-a đều kêu gọi chúng ta lần chuỗi Mân côi để cầu cho hoà bình thế 

giới. Chúng ta gia tăng việc lần chuỗi Mân Côi của mỗi cá nhân, trong 

gia đình, cộng đoàn để đáp lại lời kêu gọi đó của Mẹ. 

 

Cầu nguyện: Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Đức Mẹ 

là Mẹ Hội Thánh, cầu cho chúng con. 
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07/06/22                      THỨ BA TUẦN 10 TN 
                                              Mt 5,13-16 

 

BẢN CHẤT NGƯỜI MÔN ĐỆ 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy 

những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, 

Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16) 

 

Suy niệm: Nhiều người thường vin vào lời Chúa nói là làm việc lành, 

việc đạo đức thì phải dấu kín đến mức độ “không cho tay trái biết việc 

tay phải làm” (Mt 6,3) mà quên rằng chỉ ít câu trước đó, trong bài Tin 

Mừng hôm nay, Chúa cho biết bản chất của người môn đệ Chúa phải 

giống như muối, như ánh sáng. Cũng như muối thì phải mặn để ướp cho 

đồ ăn khỏi hư thối, và món ăn được hương vị đậm đà, người Ki-tô hữu 

là “muối cho đời” cũng phải mặn mà đậm chất tình yêu Tin Mừng. Nếu 

‘muối ki-tô’ mà trở nên nhạt nhẽo, thì người Ki-tô hữu trở thành vô dụng. 

Cũng thế, là ánh sáng thì phải toả sáng, không thể lấy thùng úp lại mà 

che giấu đi được. Toả sáng bằng việc lành, đời sống gương mẫu không 

có nghĩa là khoe khoang để người khác khen ngợi, ca tụng; nhưng là để 

Thiên Chúa được tôn vinh. 

 

Mời Bạn: Hữu xạ tự nhiên hương, bản chất người môn đệ là thấm đầy 

tình yêu của Chúa Ki-tô thì việc toả lan tình yêu ấy là điều đương nhiên, 

là lẽ sống còn, giống như ánh sáng nếu không toả sáng thì không còn là 

ánh sáng nữa. Bạn có bao giờ cảm nghiệm được niềm vui khi toả lan 

trong đời sống chất muối và ánh sáng của Tin Mừng?  

 

Sống Lời Chúa: Luôn dám thực hiện những lời khuyên của Tin Mừng 

dù được người khác nhận biết hay không. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin khuôn đúc trái tim con trong Thánh 

Tâm Chúa và đốt nóng tâm hồn con bằng tình yêu Chúa để con bừng lên 

sức sống của Chúa trong những việc con làm hầu vinh danh Chúa. Amen 
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08/06/22                       THỨ TƯ TUẦN 10 TN 
                                              Mt 5,17-19 

 

“PHÁ HỦY SÁNG TẠO” 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn 

sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17) 

 

Suy niệm: “Phá huỷ sáng tạo,” một khái niệm mới lạ xuất hiện vào thập 

niên 1930 do Nhà kinh tế học nổi tiếng Schumpeter, diễn tả việc hủy bỏ 

cái cũ để cho ra đời cái mới tối tân, hữu hiệu hơn. Từ đó đến nay, khái 

niệm này đã đúng trên nhiều mặt của cuộc sống, nhất là về các mảng kỹ 

thuật số, máy tính, điện thoại,… thế hệ cũ đã được thay thế bằng các loại 

đời mới. Luật là một mảng của cuộc sống, thường xuyên cần được điều 

chỉnh cho phù hợp. Chúa Giê-su tôn trọng những điều trọng yếu trong lề 

luật, nhưng Ngài “kiện toàn” cho đúng ý Thiên Chúa, chứ không “phá 

huỷ”. “Phá huỷ” nếu có thì đó là ‘phá hủy sáng tạo’ để đưa con người 

đạt đến tự do, trưởng thành hơn trong luật của tình yêu, chứ không phải 

là nô lệ cưỡng bách. Ý nghĩa của “kiện toàn lề luật” là ở chỗ: giữ luật 

không chỉ bên ngoài, nhưng phát xuất từ trái tim, đi đến cốt lõi là thật sự 

mến Chúa và tha nhân thôi. 

 

Mời Bạn: Luật của Chúa hôm qua và hôm nay vẫn là một. Nhưng tinh 

thần giữ luật nơi con người thời đại lại khác. Bạn đang sống luật Chúa với 

một tinh thần nào? Yêu mến và tự do như Chúa Giê-su hay vẫn nệ luật 

như người Do Thái? Đời sống cầu nguyện, thực thi Tin mừng có làm bạn 

thêm hạnh phúc, tự do hơn hay khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nặng nề?  
 

Sống Lời Chúa: Tuân giữ giới răn của Chúa với lòng tự nguyện và yêu 

mến. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu luật Chúa truyền. Xin 

cũng giúp con giữ luật ấy trong tinh thần yêu mến, chứ không phải nệ 

luật, vì nệ luật là bóp nghẹt chính lề luật. Amen.  
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09/06/22                     THỨ NĂM TUẦN 10 TN 
                               Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT 
                                              Mt 5,20-26 

 

PHẢI CÔNG CHÍNH HƠN 

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật cho anh em biết, 

nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-

sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20) 

 

Suy niệm: Các kinh sư và người Pha-ri-sêu cho rằng họ đã là công chính 

hoàn hảo, nhưng Chúa Giê-su đòi các môn đệ của Ngài phải công chính 

hơn. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu cho rằng công chính hệ tại làm đủ 

mọi việc chi li mà luật Mô-sê – cũng là luật do họ – qui định. Còn tiêu 

chuẩn công chính của Chúa Giê-su là “hoàn thiện như Cha anh em, 

Đấng ngự trên trời.” Vì thế, Ngài không cho phép người môn đệ có thái 

độ tự mãn, mà phải cố gắng luôn luôn: phải cầu nguyện luôn, đừng nản 

chí (x. Lc 18,1); phải tha thứ bảy mươi lần bảy nghĩa là tha thứ đến vô 

cùng; không chỉ khi có hành vi giết người, ngoại tình mới là tội mà ngay 

khi có lòng giận ghét, có lòng ham muốn bất chính đã là tội rồi. Có như 

thế, mới được kể là “hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”. 

 

Mời Bạn: Trong Tông huấn “Hãy vui mừng và hoan hỉ”, Đức Giáo 

hoàng Phan-xi-cô mời gọi mọi người hãy nên thánh theo bậc sống của 

mình. Theo ngài, con đường nên thánh không quá khó, chỉ cần chúng ta 

cố gắng hết mình, phần còn lại là của ơn Chúa. Thậm chí, khi bạn cảm 

thấy bị cám dỗ ì lại trong sự yếu đuối của mình, hãy hướng mắt về Đức 

Ki-tô chịu đóng đinh và nói: “Chúa ơi, con là một tội nhân khốn khổ, 

nhưng Chúa có thể làm phép lạ cho con nên khá hơn một chút” (số 15). 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay hãy cố gắng nên tốt hơn ngày hôm qua của 

bạn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuối, nhưng với ơn Chúa, 

không có gì mà không thể. Xin thương xót con. 
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10/06/22                      THỨ SÁU TUẦN 10 TN 
                                               Mt 5,27-32 

 

ĐỂ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT 

“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném 

đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả 

ngục.” (Mt 5,29) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su nhiều lần chỉ trích người Do Thái giữ luật dựa 

trên mặt chữ với đủ thứ tiểu tiết chi li và hình thức trong khi những đòi 

hỏi cốt yếu của Lề Luật thì lại bỏ qua. Nói như thế không phải là Chúa 

Giê-su bãi bỏ Luật Mô-sê (x. Mt 5,17); trái lại Ngài đòi hỏi phải kiện 

toàn Lề Luật bằng cách có một thái độ quyết liệt, dứt khoát đối với tất cả 

những tư tưởng đen tối, những ước muốn bất chính, và thậm chí phải 

“chặt tay, móc mắt” quăng đi nếu chúng “làm cớ cho anh sa ngã”. Khi 

tuyên bố những lời này, Chúa Giê-su có ý nhấn mạnh ý thức sâu xa và 

nhạy bén trước tội lỗi và đến tinh thần giữ luật cách triệt để chứ không 

phải là nghĩa đen của ngôn từ. Đây chính là sự “kiện toàn lề luật” mà 

Chúa nói đến để có thể trở nên hoàn thiện “như Cha trên trời là Đấng 

hoàn thiện” (Mt 5,48). 

 

Mời Bạn: Con người trong xã hội hôm nay đang mau chóng đánh mất 

cảm thức về tội lỗi. Người ta hăm hở tìm kiếm sự “hoàn hảo” về tri thức, 

của cải, sắc đẹp… hơn là “trở nên hoàn thiện” trước mặt Thiên Chúa. 

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở bạn biết quý trọng vẻ đẹp của linh hồn và 

dốc sức để bảo vệ và trau dồi nó dù có phải trả giá lớn lao thế nào đi nữa. 

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chống lại cơn cám dỗ cách quyết liệt dứt 

khoát ngay khi nó vừa mới chớm phát sinh. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con thêm lòng yêu mến Chúa 

và lề luật của Ngài, cho con biết quyết lòng từ bỏ những gì không đẹp ý 

Chúa, để con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen. 
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11/06/22                      THỨ BẢY TUẦN 10 TN 
                                    Th. Ba-na-ba, tông đồ 
                                                Mt 10,6-13 

 

RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy đi rao 

giảng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7) 

 

Suy niệm: Đâu là cốt lõi của lời rao giảng mang tính định hướng cho 

toàn bộ sứ vụ mà Đức Ki-tô giao phó cho các tông đồ? Khi khởi đầu cuộc 

sống công khai, Đức Giê-su đã rao giảng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại 

Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 

1,15). Trong suốt ba năm cuộc sống công khai, Đức Giê-su vẫn miệt mài 

thực hiện lời rao giảng này. Và hôm nay sai các tông đồ ra đi Ngài nhắc 

lại lệnh truyền cốt lõi đó: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến 

gần.” Thật vậy, mục tiêu của sứ vụ của Người là thiết lập Nước Trời 

ngay giữa lòng thế giới, để nó tiếp tục triển nở cho đến khi hoàn thành 

chung cuộc trong ngày quang lâm. Đó là vương quốc của sự thánh thiện, 

hạnh phúc và bình an đích thực. Đó là Tin Mừng của ơn cứu độ mà Đức 

Giê-su sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống mình. 

 

Mời Bạn: Xây dựng và rao giảng Triều Đại Thiên Chúa là mục tiêu tối 

hậu của công cuộc loan báo Tin Mừng. Điều này bao hàm toàn bộ ý nghĩa 

của đời sống Ki-tô hữu, vì chính Đức Giê-su đã mời gọi: “Trước hết hãy 

tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài” (Mt 6,33). 

Muốn xây dựng Nước Trời, Ki-tô hữu cần thực thi sứ vụ chữa lành, cứu 

sống (c. 8), và trao ban bình an cho người khác (c. 12). 

 

Sống Lời Chúa: Xây dựng Triều Đại Thiên Chúa bằng cách làm những 

việc nhỏ hằng ngày để phục vụ cho công ích. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chung tay rao giảng và 

xây dựng Nước Trời. Nhờ đó, nhiều người sẽ lãnh nhận niềm vui và bình 

an của Chúa ngay trong cuộc sống tại thế này. 


