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19/06/22                 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – C  
                              Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô 
                                             Lc 9,11b-17 

 

CỘNG TÁC VIÊN CỦA PHÉP LẠ 

Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: 

“Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.” (Lc 9,13) 

 

Suy niệm: Khi kể lại phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ nhất này, các 

thánh sử đã cho thấy có những người thông phần vào công việc lạ lùng 

của Chúa. Thấy đám đông có nguy cơ phải đói, các môn đệ xin Thầy 

giải tán đám đông để “họ vào các làng mạc tìm chỗ trọ và kiếm thức 

ăn” vì các ông biết khả năng giới hạn của mình: chỉ có năm chiếc bánh 

và hai con cá. Thế nhưng Chúa lại bảo: “Chính anh em hãy lo cho họ 

ăn.” Vâng lời Chúa, các ông tổ chức đám đông thành nhóm năm mươi 

người một và cộng tác với Ngài phân phát cho dân lương thực được 

Chúa làm phép lạ hoá nên nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá ít oi 

đó.  

Mời Bạn: Khi làm phép lạ, Chúa không làm theo lối „bao thầu trọn 

gói‟ nhưng Ngài muốn con người cộng tác với Ngài tùy lượng ơn Chúa 

ban cho. Trong nhiều trường hợp, đức tin, sự quảng đại, lời cầu nguyện 

tha thiết, khiêm tốn của người đến xin là điều kiện để phép lạ xảy ra. 

Phép lạ là điểm hội tụ của những tấm lòng vàng: tấm lòng đầy từ bi 

nhân hậu của Chúa và tấm lòng của những ai thành tâm tin tưởng chạy 

đến kêu xin Chúa ra tay cứu giúp. 

Sống Lời Chúa: Tôi có thể xây dựng một “Hội Thánh hiệp hành: hiệp 

thông, tham gia, sứ vụ” bằng những lời cầu nguyện, hy sinh nhỏ bé của 

tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa 

không đi một mình, nhưng luôn có các môn đệ ở bên, cùng tham gia 

vào sứ vụ của Chúa. Xin Chúa cùng đi với con trên muôn nẻo đường 

đời và cho con biết dọn đường khai lối để Chúa đến với các tâm hồn 

đang khao khát tình yêu Chúa. 
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20/06/22                      THỨ HAI TUẦN 12 TN 
                                               Mt 7,1-5 

 

HÃY TỰ TRÁCH MÌNH! 

 

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà 

trong con mắt mình lại không để ý tới?” (Mt 7,3) 

 

Suy niệm: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng” vốn là cái tật cố 

hữu của con người. Biết thế nên Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy bắt đầu 

từ việc “lấy xà” trong mắt mình trước khi “lấy rác” ra khỏi mắt anh chị 

em. Lý do là vì ai trong chúng ta cũng đều có tội, bất toàn. Đã bất toàn, 

ắt phán đoán của chúng ta sẽ thiếu sót, thiên lệch. Đã có tội, ắt nhận 

định của chúng ta sẽ không còn đủ trong suốt, chính đáng. Ấy là chưa 

kể những xét đoán của ta có khi lại là võ đoán, đầy ác ý. Quyền xét 

đoán hãy dành cho Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng Thánh Thiện, và giàu 

lòng tha thứ trước khi là Vị Thẩm phán chí công! 

Mời Bạn: Chúng ta đã biết và cũng đã thực hành ít nhiều việc “phê và 

tự phê”. Phê bình là cách giúp nhau thăng tiến. Nhưng đó không phải là 

chỉ trích, nói xấu để “hạ” nhau. Một cộng đoàn mà ai cũng chỉ lo “lấy 

rác trong mắt người anh em mà không thấy xà trong mắt mình”, chẳng 

những là không nên, mà còn chỉ tổ làm hư sự thôi. 

Sống Lời Chúa: Người thứ ba (thường là vắng mặt) trong câu chuyện 

thường ngày của bạn là kẻ hay bị “lấy rác” nhiều nhất. Hãy ngưng ngay 

việc “lấy rác người vắng mặt” đơn giản là vì điều đó là không khả thi 

mà chỉ chất thêm “rác” trong mắt bạn thôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “nếu Chúa chấp tội nào có ai đứng vững được 

ư?” Thế mà chúng con thường coi mình vô tội để rồi tự làm quan tòa 

xét đoán kẻ khác! Nghĩ lại chúng con thấy mình vô duyên và ích kỷ quá. 

Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con sống bác ái hơn, 

đặc biệt trong cách nói, cách nghĩ về người khác. 



 4 

21/06/22                     THỨ BA TUẦN 12 TN 
                                Th. Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ 
                                          Mt 7,6.12-14 

 

QUA CỬA HẸP VÀO NƯỚC CHÚA 

“Hãy qua cửa hẹp mà vào… nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 

7,13-14) 

 

Suy niệm: Mọi lời nói và việc làm của Chúa Giê-su đều nhằm đem lại 

ơn cứu độ, hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Thế nhưng, quan điểm 

hạnh phúc có thể khác nhau tùy theo từng người. Nhiều người thích tìm 

hạnh phúc trên con đường rộng thênh thang; lắm kẻ lại chọn con đường 

hẹp và âm thầm. Lời Chúa hôm nay là lời cảnh báo cho những ai thích 

đi con đường rộng thênh thang ấy, “vì cửa rộng và đường thênh thang 

thì đưa đến diệt vong.” Đường thênh thang là lối sống theo ý muốn 

riêng, chứ không dựa trên Lời Chúa. Đó là con đường của số đông, cổ 

võ nhân sinh quan hưởng thụ, ích kỷ, gây gương mù gương xấu. Những 

người này thường “cả vú lấp miệng em” làm nhụt chí người đi đường 

hẹp. Trái lại, người đi con đường hẹp chọn sống theo Lời Chúa, chấp 

nhận hy sinh quên mình, để có thể tự do sống cho Chúa và người khác. 

Mời Bạn: Lời Chúa cảnh cáo hôm nay có thể làm bạn giật mình, con 

đường rộng rãi, thênh thang vẫn hấp dẫn bạn hơn, vì dễ đi, dễ thở, 

không phải vất vả nhiều. Có thể bạn vẫn muốn đi theo Đức Ki-tô, 

nhưng là một Đức Ki-tô phục sinh không phải qua thập giá nhọc nhằn! 

Mời bạn xem lại con đường mình đang đi, để chọn đúng đường, nhắm 

đúng hướng, và đó là đường cũng như hướng Chúa Giê-su mong muốn 

nơi bạn. 

Sống Lời Chúa: Một khi đã chọn con đường hẹp thập giá, bạn cần 

chỉnh sửa lại lối nhìn, lối nghĩ, và cách hành động của mình cho hợp 

con đường hẹp ấy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa làm gương cho con khi chọn con 

đường hẹp thập giá. Xin cho con luôn đồng hành với Chúa trên con 

đường Chúa muốn dẫn con đến sự sống đời đời.  
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22/06/22                     THỨ TƯ TUẦN 12 TN 
              Th. Gio-an Phi-sơ, giám mục và Tô-ma Mô, tử đạo  
                                           Mt 7,15-20 

 

TRỒNG CÂY LÀNH, ĂN TRÁI NGỌT 

“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể 

sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.” (Mt 7,17-

18) 

 

Suy niệm: Mùa hè tới được đánh dấu bằng những buổi tổng kết cuối 

năm của các trường học. Thầy cô hài lòng, phụ huynh hãnh diện, học 

sinh cũng vui mừng vì bao công sức, tiền bạc và tâm huyết đầu tư suốt 

một năm trời nay kết thành trái ngọt qua những kết quả học tập cuối 

năm, những tờ giấy khen, những món phần thưởng. “Xem quả thì biết 

cây”, Lời Chúa áp dụng một kinh nghiệm dân gian ai nghe cũng hiểu. 

Thế nhưng những điều xem ra là trái ngọt đó có thể lại tiềm ẩn những 

con sâu của bệnh thành tích, của nạn dịch “bằng thật chất lượng ảo”, 

mà hậu quả di hại đến cả xã hội, đến nhiều thế hệ. 

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn có sứ mạng là những ngôn sứ thật ươm 

trồng cây lành để sinh trái ngọt cho Thiên Chúa. Trước tiên, bạn đã 

tháp nhập chính mình vào cây nho tươi tốt là Đức Ki-tô chưa? Tiếp đến 

mời bạn nhổ sạch những bụi cỏ dại, bứng tận gốc những loài cây độc 

tức là loại bỏ những gian dối, bất công, hận thù, những thú vui ích kỷ 

bất chính ra khỏi tâm hồn mình. Và mời bạn mạnh dạn nhân rộng 

những hành động tốt đẹp, mời gọi các bạn cùng với mình thực thi sứ 

mạng ngôn sứ thật: trên một khu đất mà các loại cây tốt mọc lớn mạnh 

thì các loài cây độc không có cơ phát triển nữa. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc lành để xây dựng Nước Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhắc con biết sử dụng ơn Chúa Thánh 

Thần để con biết nhận định đâu là những hoa quả xấu của những ngôn 

sứ giả và con mạnh dạn làm những việc lành để sinh hoa trái tốt cho 

nước Chúa. 
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23/06/22                     THỨ NĂM TUẦN 12 TN 
                              Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả 
                                          Lc 1,57-66.80 

 

GIA ĐÌNH CÓ ĐẠO 

Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích 

đều chia vui với bà… Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc 

ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (Lc 1,58.65) 

 

Suy niệm: Thuật lại cuộc chào đời của Gio-an, thánh Lu-ca hữu ý đề 

cập đến một lớp nhân vật thường ít được chú ý: đó là những người láng 

giềng của gia đình Da-ca-ri-a. Niềm vui không gói kín trong gia đình 

này mà lan tỏa sang những người láng giềng. Khi mô tả những người 

láng giềng “kinh sợ,” Lu-ca không có ý nói họ bị kinh hoàng vì một tai 

hoạ nào đó. Ở đây thánh Lu-ca dùng kiểu nói trong Cựu Ước diễn tả 

tâm trạng choáng ngợp trước những “điềm thiêng dấu lạ” là dấu chỉ sự 

hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa. Những người láng giềng “kinh 

sợ” vì cảm kích trước ân phúc quá lớn lao và rõ ràng mà Chúa đang 

thực hiện nơi gia đình này. 

Mời Bạn: Mỗi gia đình Ki-tô hữu cũng được mời gọi chuyển trao sứ 

điệp yêu thương cứu độ của Thiên Chúa cho người xung quanh. Chúng 

ta làm việc này trước hết bằng cách mỗi thành viên trong gia đình dứt 

khoát chọn lựa trung thành với thánh ý Chúa – như bà Ê-li-sa-bét và 

như ông Da-ca-ri-a trong sự kiện chọn tên cho Gio-an. 

Chia sẻ: Gia đình bạn đang tự chứng minh cho bà con lối xóm rằng 

mình là gia đình có đạo bằng cách nào? Chừng đó đủ chưa hay bạn 

thấy cần phải làm gì thêm nữa? 

Sống Lời Chúa: Trong cung cách sống hằng ngày của mình giữa khu 

xóm, chúng ta không quên mình có bổn phận trở nên những chứng 

nhân của tình yêu Thiên Chúa cho người xung quanh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở thành quyển 

“Tin Mừng sống” cho láng giềng của mình. 
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24/06/22                      THỨ SÁU TUẦN 12 TN 
                                   Thánh Tâm Chúa Giê-su 
                                                Lc 15,3-7 

 

VUI MỪNG VỚI TỪNG CON CHIÊN 

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, 

lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho 

kỳ được con chiên bị mất sao?” (Lc 15,4) 

 

Suy niệm: Ở Pa-lét-tin, đàn chiên là tài sản chung của cả làng, thường 

được giao cho vài ba người chăn. Nếu chiều tối các người chăn dẫn đàn 

chiên về làng mà báo tin có chiên đi lạc, thì cả làng nóng lòng chờ 

mong. Vì thế, khi thấy người chăn chiên trở về từ đàng xa với con chiên 

lạc trên vai, cả làng reo lên vui mừng và cảm tạ Chúa. Đức Giê-su đã 

dùng hình ảnh vui tươi ấy để nói cho chúng ta biết niềm vui chẳng 

những của của Thiên Chúa mà của cả Hội Thánh khi một người tội lỗi 

hối cải trở về. Chúng ta cứ ngỡ chuyện một người tội lỗi hoán cải là 

chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt thường ngày không đáng kể. Dụ ngôn này 

giúp ta có nhận thức đúng hơn về tấm lòng của Chúa. 

Mời Bạn nhận ra mỗi người đều có chỗ quan trọng trong Trái Tim 

Chúa, quan trọng đến độ Chúa không đủ kiên nhẫn chờ một người lầm 

lạc thong thả trở về, nhưng đích thân Ngài đi tìm để đưa người lầm lạc 

ấy về với lòng yêu thương của Ngài. 

Sống Lời Chúa: Lâu nay bạn có dửng dưng trước những Ki-tô hữu 

đang lạc xa Chúa không? Bạn hãy uốn nắn trái tim của mình cho giống 

Trái Tim Chúa, bằng cách quan tâm hơn đến một người Ki-tô hữu đang 

lạc xa Chúa, và giúp người ấy trở về với Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lâu nay chúng con chưa quan tâm đến 

những anh em tín hữu đang lạc xa Chúa, vì vậy chúng con không cảm 

nhận được niềm vui lớn lao của Chúa khi tìm được một con chiên lạc. 

Xin cho trái tim con biết quảng đại như Trái Tim Chúa. 
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25/06/22                      THỨ BẢY TUẦN 12 TN 
                                  Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ 
                                               Mt 8,5-17 

 

ĐƯỢC YÊU DÙ BẤT XỨNG 

“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: Điều gì khiến một viên đại đội trưởng, người “có lính tráng 

dưới quyền” lại là người Rô-ma, đế quốc đang cai trị người Do Thái, 

lại thốt là những lời khiêm tốn như vậy trước một người con bác thợ (x. 

12,55) mang tên Giê-su? - Vì viên đại đội trưởng này biết Đức Giê-su 

là ai và mình là gì. Ông biết mình đang đối diện với Đấng Thánh của 

Thiên Chúa, một người được Thiên Chúa sai đến. Vì thế, ông khiêm tốn 

nhìn nhận sự bất xứng của mình, chỉ là phàm nhân, không đáng được 

diễm phúc đón tiếp Chúa tại nhà ông. Cùng với sự khiêm tốn đó, ông 

tin rằng Đức Giê-su Ki-tô, vị sứ giả của Thiên Chúa, không chỉ đầy 

quyền năng, mà còn giàu lòng thương xót. Và ông, dù bất xứng, vẫn 

được Chúa yêu mến và đoái thương. 

Mời Bạn: Trước khi rước Mình Thánh Chúa, bạn và tôi vẫn lặp lời 

viên đại đội trưởng đã thưa với Chúa, để nhắc nhở mình về sự bất xứng 

và tình yêu Chúa dành cho ta. Tuy nhiên, lắm lúc vì thói quen, ta vẫn 

đáp lời ấy cách máy móc, nên dù rước Chúa, ta vẫn chưa thực sự đón 

Chúa vào nhà, vẫn chưa có kinh nghiệm được Chúa chữa lành các 

thương tích trong tâm hồn. Bạn có thấy điều đó đang xảy ra với mình 

không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi lần rước Chúa, bạn hãy ý thức sự bất xứng của 

mình cũng như tình yêu của Chúa để rước Chúa cách sốt mến. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không chê tâm hồn chúng con bất xứng, 

sẵn sàng đến với tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con biết 

Chúa và biết mình để mỗi ngày, chúng con chạy đến cùng Chúa, siêng 

năng đón rước Chúa ngự vào lòng. Amen. 


