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Ngày 11 tháng 06 

LỄ THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ 

Lễ nhớ 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 10, 7-13 

Khi ấy, Đức Giê-su sai mười hai tông đồ đi và dặn rằng: “Dọc đường hãy rao giảng 

rằng: Nước Trời đã đến gần, Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống 

lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, 

thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, 

đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi 

ăn. 

"Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người 

xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an 

cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy 

không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng về lễ thánh Barnaba hôm nay, đặc biệt họa lên chân dung của một 

người môn đệ Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là tinh thần khó nghèo, đem 

đến sự bình an, và làm cho triều đại Thiên Chúa được hiển trị ngay giữa thế gian này: 

 

1.Tinh thần khó nghèo 

Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi dựa vào tiền bạc, dựa 

vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới 

đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên mình hoàn toàn mới chu toàn 

được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dẫy những thứ cồng kềnh vướng bận thì 

khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ, bon chen và ham mê công việc lấn át hết thời giờ 

cho Chúa. 

 

2. Đem bình an đến cho mọi người 

“Bình an cho nhà này”. Dựa theo Thánh Kinh Cựu Ước, ta nhận thấy văn hoá giao 

tiếp vùng Trung Cận Đông thường dùng câu “bình an” để chào hỏi nhau khi gặp mặt. Sứ 

điệp bình an cũng được các thiên thần hát lên khi Chúa Giêsu Giáng Sinh. Và bây giờ, khi 

sai các môn đệ đi truyền giáo, tiên vàn hãy đem bình an đến cho mọi người. Sự xuất hiện 

của các chứng nhân Tin Mừng là đem đến cho con người sự bình an đích thực của Chúa, 

phá tan những lo âu, chia rẽ và hận thù. 

 

3. Làm cho Nước Thiên Chúa đến gần 

“Hãy nói với họ rằng Nước Trời đã gần đến”. Rao giảng Tin Mừng là làm cho muôn 

dân trở thành môn đệ, trở về làm con Chúa, trở thành anh em một nhà… và như vậy, 

vương quốc Nước Trời đã chính thức hình thành ngay trên trần gian này. 

 

Thánh Barnaba mà chúng ta mừng lễ hôm nay, ngài được kể là Tông Đồ vì được 

Chúa Thánh Thần chọn riêng để sai ngài cùng với thánh Phao-lô đi rao giảng Tin Mừng 

(x. Tđcv 13,2). 



Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi 

sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự 

hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, 

cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên quê hương chúng ta. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, bản chất của Ki-tô hữu là 

truyền giáo, để chúng con hăng say tiếp nối các Tông Đồ làm cho Tin Mừng của Chúa 

được lan rộng, nhờ đời sống đạo gương mẫu và việc thực thi bác ái khắp những nơi mà 

chúng con được sai đến. Amen. 

 

 

Ngày 24 tháng 06 

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 

Lễ trọng 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80 

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa 

đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a 

mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." Họ bảo 

bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, 

xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là 

Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc 

tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền 

núi Giu-đê. 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. Cậu sống trong hoang địa cho 

đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. 

 

II. SUY NIỆM 

“QUẢ THẬT, CÓ BÀN TAY CHÚA PHÙ HỘ EM” 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Gioan Tẩy Giả chào đời. Một sự chào đời 

đặc biệt đem lại nhiều điều lạ lùng, như: 

- Được thiên thần báo tin và đặt tên trước khi chào đời. 

- Được sinh ra trong lúc bà Êlizabeth đã hết thời sinh nở. 

- Ông Giacaria hết bị câm khi viết tên Gioan mà sứ thần loan báo. 

Chúng ta cùng lần lượt suy tư về những điều lạ lùng này, để nhận ra sứ điệp Chúa 

muốn nói gì với chúng ta nhân ngày mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay: 

 

1. Thiên thần báo tin và đặt tên cho hài nhi Gioan. 

Thời Tân Ước, ngoài sự sinh hạ của Chúa Giêsu, thì chỉ có Gioan là người duy nhất 

được Thiên Chúa sai tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo về cuộc sinh hạ và truyền lệnh 

cho người cha đặt tên cho con trẻ. 

Theo văn hoá Phương Đông, người nào đặt tên cho ai, thì có toàn quyền pháp lý trên 

vận mệnh của người được đặt tên. Lại nữa, việc đặt tên cùng đồng nghĩa trao ban một sứ 

mệnh, như trường hợp các sư phụ đặt tên mới cho đệ tử. Vì thế, việc Thiên Chúa sai thiên 

thần đến loan báo sự đầu thai và đặt tên cho Gioan, nói lên việc Gioan đã được thánh hiến 



và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa ngay từ trong lòng mẹ, đồng thời việc đặt tên cũng là 

trao ban cho Gioan một sứ mệnh là sẽ là Tiền Hô cho Con Thiên Chúa nhập thể và nhập 

thế. 

Chiêm ngưỡng biến cố này, mọi Kitô hữu cũng ý thức hơn về sự tái sinh của mình 

trong ngày nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được sinh ra trong Giáo hội, được phục hồi 

quyền làm con Thiên Chúa và nhận một tên mới theo tên vị thánh bổn mạng. Và cũng từ 

đó chúng ta phải sống xứng đáng với ơn thánh, cũng như mang trên mình sứ mạng như vị 

Tiền Hô của Chúa, dọn đường cho Chúa đến với những nơi chưa nhận biết Người. 

 

2. Gioan được sinh ra bởi một người mẹ son sẻ và đã hết tuổi sinh nở. 

Việc Thiên Chúa làm thật kỳ diệu, trong khi con người bất lực và dường như tuyệt 

vọng, thì Thiên Chúa lại can thiệp và ban lại niềm vui to lớn hơn. 

Câu chuyện ông Giacaria đã già và bà Êlisabeth son sẻ đã cao niên, dưới ngòi bút mô 

tả của thánh sử Luca, phảng phất hình ảnh của tổ phụ Abraham và Sara xưa. Các ngài đều 

là những cặp đôi hiếm muộn và quá tuổi, Abraham trước lời Chúa hứa cũng đã nói với 

Chúa rằng: “con đã tuổi cao và vợ con cũng đã lão”, bà Sara thì bật cười trước lời hứa 

sinh con; Giacaria cũng nói lời tương tự với thiên thần, và Êlizabeth cũng cũng thốt lên 

“Chúa đã làm cho tôi cười được” (x. St 18,10-15 // Lc 1,13-25). Và cuối cùng, Thiên 

Chúa đã thực hiện điều đã hứa khi ban Isaac cho Abraham và cho Êlisabeth sinh hạ Gioan. 

Như vậy, mỗi cuộc đời chúng ta là một kế hoạch của Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta 

phải bước đi trong niềm tin, dù cuộc đời không thiếu những lúc tưởng chừng như không 

còn gì để hy vọng, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ 

bỏ rơi những ai kêu cầu Người, dù chúng ta lắm khi không hiểu được cách thức can thiệp 

của Chúa, giống như Abraham hay Giacaria đã hơn một lần cảm thấy vô lý trước Lời Hứa. 

 

3. Ông Giacaria hết bị câm khi viết tên Gioan mà sứ thần loan báo. 

Khi nghi ngờ Lời Thiên Chúa thì ông Giacaria bị câm, đến lúc ông thực hiện Lời 

Thiên Chúa hứa để đặt tên cho con trẻ là Gioan thì ông lại nói được để chúc tụng Thiên 

Chúa. 

Điều này cho thấy, bao lâu con người còn nghi ngờ Lời Thiên Chúa, là bấy lâu tâm 

hồn con người còn bị đóng băng và không thể ca tụng Thiên Chúa, cũng như không thể thi 

hành chức vụ “ngôn sứ” là loan báo Ơn Cứu Độ cho người khác. Tắt một lời, khi chúng ta 

không có một tâm hồn đầy Chúa, thì không thể ca tụng Chúa và loan báo Tin Mừng. 

 

Như vậy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa và thi hành 

Lời Chúa muốn chúng ta làm gì cho Người (như ông Giacaria đã làm là đặt tên cho con 

theo lệnh Chúa). Để rồi cũng như ông Giacaria, chúng ta mở miệng ca tụng Chúa và nói 

về Ơn Cứu Độ dành cho muôn dân. 

 

Lạy Chúa Giêsu, nhân ngày mừng sinh nhật vị thánh Tiền Hô của Chúa hôm nay, xin 

cho chúng con cũng ý biết ý thức ngày chúng con được sinh ra trong Giáo hội Chúa, để 

chúng con cũng luôn vững tin nơi Chúa tác động trên từng người chúng con theo cách 

riêng của Ngài, hầu sai chúng con đi làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen. 

 

 

Ngày 29 tháng 06 

 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ 



Lễ trọng 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 16,13-20 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ 

rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, 

kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn 

sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Si-môn Phê-rô thưa: 

"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-

môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho 

anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 

biết: 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. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới 

đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi 

điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được 

nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 

 

II. SUY NIỆM 

Hôm nay chúng ta mừng kính hai vị đại thánh là cột trụ của Giáo hội Công Giáo: Một 

vị được chọn khi Chúa Giê-su còn sống trên trần gian, vị kia được kêu gọi khi Chúa đã về 

trời. Vị này là Tông Đồ thuộc Nhóm Mười Hai, vị kia mang danh Tông Đồ dân ngoại. Vị 

này rao giảng về những gì đã nghe và cảm nhận được khi cùng sống và cùng ăn cùng uống 

với Chúa Giê-su, vị kia rao giảng những gì được Chúa dạy dỗ và cảm nhận trong thời gian 

sa mạc. Vị này có một quá khứ đã từng chối Chúa, vị kia từng truy tìm bắt bớ các môn đệ 

của Chúa. Vị này xuất thân từ làng nghèo chài lưới, vị kia có quyền công dân của Rô-ma 

và được học hành chu đáo bởi Galmaliel. Nhưng rồi, cả hai cùng rao giảng một Chúa Giê-

su Ki-tô chịu đóng đinh và phục sinh. Cả hai đã cũng đem Tin Mừng đến Rô-ma và đã 

cùng đổ máu đào để làm chứng cho đức tin vào hai thời điểm khác nhau: Phê-rô chịu đóng 

đinh và Phao-lô chịu chém đầu. Từ đó Rô-ma thắm máu của hai Đấng và Giáo hội được 

xây nên bởi hai cột trụ Phê-rô và Phao-lô cách bền vững cho đến ngày hôm nay. 

 

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu trao quyền mục tử tối 

cao cho thánh Phêrô để chăn dắt đoàn chiên - lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ - sau khi nghe lời 

tuyên xưng thật đúng đắn của thánh nhân. Điều này cho thấy chỉ có ở nơi Giáo hội mới có 

lời tuyên xưng đúng đắn nhất về thiên tính của Đức Giêsu Kitô, vì Giáo hội đã sống với 

Người và được mặc khải từ Thiên Chúa. 

 

1. Lời tuyên xưng đức tin đúng đắn. 

Tin Mừng thuật lại những ghi nhận của những người Do-thái về Chúa Giêsu thật ra 

không phải là sai, nhưng chưa đủ, mà chỉ nói lên được một khía cạnh trong sự tròn đầy của 

khuôn mặt Đức Giêsu là Chúa: 

- Là Êlia (một ngôn sứ quyền năng, làm phép lạ…) 

- Là Giêrêmia (một ngôn sứ bị bắt bớ và đầy đau khổ) 

- Là Gioan Tẩy giả (rao giảng sự sám hối và sống khắc khổ) 

- Là một ngôn sứ nào đó (đời sống chứng nhân và rao giảng). 

Riêng thánh Phêrô, dù lúc này ngài chưa hiểu hoàn toàn về con người và sứ vụ của 

Chúa Giêsu, nhưng do mặc khải của Chúa Cha mà thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu 



là Con Thiên Chúa. Vâng, “Con Thiên Chúa” này bao gồm trọn vẹn mọi hình ảnh trên, là 

một Đức Giê-su Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh để cứu độ con người. 

Tuyên xưng vào Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống là tuyên xưng một Đức 

Giêsu là Chúa, nghĩa là Đức Giêsu quyền phép chữa lành bệnh tật và uy thế trước thế 

quyền (Êlia), một Chúa Giêsu đau khổ nơi người bất hạnh (Giêrêmia), một Đức Giêsu rao 

giảng ơn sám hối (Gioan Tẩy giả), một Đức Giêsu chứng nhân và rao giảng (các ngôn 

sứ)… 

Như vậy, tính “Tông Truyền” của mọi sự tông truyền chính là Giáo hội phải tuyên 

xưng và sống điều mà thánh Phê-rô đã tuyên xưng vào một Đức Ki-tô Con Thiên Chúa 

hằng sống đã tử nạn và phục sinh. Chỉ như vậy, Giáo hội mới tồn tại và bền vững. 

 

2. Giáo hội bền vững. 

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: 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 

16,18). Theo truyền thống Cựu Ước, khi Thiên Chúa đặt tên cho ai là để chuẩn bị cho họ 

một sứ vụ, thì đây, Chúa Giêsu ngay từ đầu đã đổi tên Simon thành Phêrô, nghĩa là đá. Đá 

ở đây không phải vô tri vô giác, nhưng nói lên một kết cấu nguyên khối và bền vững. Để 

rồi, trên tảng đá Phêrô, Chúa Giêsu xây Giáo hội của Người một cách duy nhất và kiên 

vững, hầu quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.  

Chúa Giêsu đã từng ví dụ về sự khôn ngoan hay khờ dại giống như người xây nhà 

mình trên đá hay trên cát. Nhà xây trên đá thì dù mưa sa nước chảy, gió thổi bão lay cũng 

không sao. Đó là hình ảnh Giáo hội Chúa Kitô trải qua bao thế kỷ, gặp bao nhiêu thử 

thách, yếu đuối, bách hại và phải đương đầu với bao thể chế, lý thuyết, ý thức hệ, ly lạc 

giáo, sự tục hoá… thì trên nền đá Phêrô, Giáo hội vẫn kiên cường bảo vệ đức tin và chuẩn 

mực đạo lý Kitô giáo cho mọi dân tộc. 

 

3. Năng quyền Giáo hội. 

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời” (Mt 16,19). Chìa khóa, theo Thánh 

Kinh, là biểu tượng của sự tin tưởng, uy quyền, và trách nhiệm. Chúa đã tin tưởng thánh 

Phêrô, trao cho người quyền hành và trách nhiệm để hướng dẫn Giáo hội trên trần gian: 

"Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước Trời; sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng 

cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở." Đây là một quyền hành 

thật cả thể. Vì bản chất của quyền hành ở đây theo từ ngữ chuyên biệt trong tiếng Do-thái 

có thể chỉ đến việc cầm buộc ma quỷ trong khi trừ quỷ, trong việc hành luật liên quan đến 

vạ tuyệt thông và trong những vấn đề phán quyết đức tin và luân lý.  

Việc Chúa Giêsu trao chìa khoá Nước Trời cho thánh Phêrô cũng được hiểu như là 

biểu tượng Giáo hội gìn giữ kho tàng ơn thánh và ơn cứu độ được đem đến qua Giáo hội. 

Quyền này chỉ có nơi Chúa Giêsu, nhưng Người đã ban lại cho Giáo hội qua quyền bính 

của vị đại diện Người. Ơn Cứu Độ từ Đức Kitô qua Giáo hội của Người, bởi chỉ có Giáo 

hội mới được mặc khải tròn đầy của Chúa Cha về Chúa Kitô (x. Mt 16,17), và chỉ có Giáo 

hội mới nhận biết đúng đắn nhất về Chúa Kitô: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng 

sống” (Mt 16,16).  

Theo nghĩa rộng, chìa khóa Nước Trời còn là hạt giống đức tin từ ngày lãnh nhận làn 

nước Bí tích Rửa Tội giúp mọi Kitô hữu mở cửa bước vào kho tàng ân đức của Chúa nơi 

các Bí tích. Sự đóng hay mở phụ thuộc vào việc bác ái hay khép kín của lòng người. 

 



Từ cổ đến kim, nhiều lạc giáo đã tìm cách chối bỏ năng quyền này của Giáo hội và 

bất phục với các đấng kế vị thánh Phê-rô, nghĩa là họ chối bỏ lời Chúa Giê-su dạy trong 

Tin Mừng hôm nay. Quá khứ bao nhiêu lạc giáo đã tự suy tàn, nhưng hiện tại đang manh 

nha có nhiều thứ lạc giáo mới, chung quy lại cũng đều truyền bá việc bất phục Đức Thánh 

Cha và các mục tử trong Giáo hội, chúng đã lập ra những website và group trên các mạng 

xã hội để lôi kéo các thành viên. Điều đáng tiếc là nhiều thành viên Công Giáo đã bị chúng 

mê hoặc. Chính vì thế, nhân lễ thánh Phê-rô và Phao-lô hôm nay, chúng ta cùng ý thức 

mình và cầu nguyện cho những ai lầm lạc biết hoán cải. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng Giáo hội trên nền đá là thánh Phêrô, Chúa cũng 

trao cho các đấng kế vị thánh Phêrô quyền bảo vệ đức tin, mối dây hiệp nhất và hướng 

dẫn đoàn chiên Chúa. Xin cho mọi người chúng con luôn biết quy phục Đức Thánh Cha, 

nhiệt thành xây dựng và làm phát triển Giáo hội bằng đời sống chứng nhân theo phận vụ 

của mình, để Nước Chúa ngày một lan rộng khắp nơi. Amen. 
 


