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THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 20,24-29 

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với 

các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy 

Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón 

tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày 

sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các 

cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi 

Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà 

đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người: 

"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên 

anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! " 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng về lễ thánh Tôma hôm nay làm nổi bật lên niềm tin của một vị Tông 

Đồ trước và sau khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Hình ảnh của thánh Tôma tông đồ phản ảnh 

mọi thái độ tin của chúng ta ngày hôm nay: Có người đòi thấy mới tin, có người tin vì 

không thể chối cãi, có người không thấy mà tin.  

 

1. Thấy mới tin. 

Có thể nói, Tôma trước hết là mẫu người của khoa học thực nghiệm, cái gì cũng phải 

được thí nghiệm và kiểm chứng. Ông thuộc nhóm những kẻ cứng lòng, dù toàn bộ anh em 

trong nhóm môn đệ Chúa Giêsu chứng nhận, nhưng ông vẫn không tin. Đối với ông chân 

lý không phải cái mình chưa thấy, không phải theo số đông, nhưng là một sự mục kích 

bằng giác quan. 

Tôma cứng lòng ở chỗ là cả một cộng đoàn đồng môn với mình, ai cũng chứng nhận 

là đã thấy Thầy sống lại, nhưng ông dứt khoát không tin. Như vậy, không những ông 

không tin Chúa mà còn không tin nhau, ông thuộc tuýp người tự kỷ và sống khép kín với 

cộng đoàn. Ông không tin ai cả và chỉ tin cái gì “bất đắc dĩ không cãi được nữa”. Một sự 

dè dặt và luôn sợ sệt người khác lừa mình. 

Có lẽ vì những môn đệ khác đã được thấy Chúa; còn Tôma, ông cũng muốn được hân 

hạnh đó, nếu có thể được. Và hơn nữa, ông muốn có bằng chứng xác thực hơn kiểu cách 

anh em mô tả. Ông muốn được mắt thấy tay sờ. Tin Mừng mô tả thái độ của ông như vậy 

để khẳng định rằng: niềm tin của các Tông đồ vào việc Chúa sống lại căn cứ vào những cơ 

sở thật chắc chắn. 

Cách nào đó, chúng ta cũng giống như thánh Tôma xưa, tinh thần khoa học ngày nay 

làm cho chúng ta đặt lại tất tất cả các vấn đề, phê bình, phân tích, thí nghiệm, kiểm chứng 

trước khi chấp nhận. Từ đó, trong lãnh vực đức tin chúng ta đòi hỏi phải có những lý lẽ 

hợp lý, xác thực như những sự kiện của khoa học… để rồi nghi ngờ và thậm chí chối bỏ 

những chân lý mặc khải đã được Giáo hội minh định. 

Phải thừa nhận, khoa học đem lại nhiều hiểu biết cho nhân loại về vũ trụ quan và 

nhân sinh quan, đưa ra hàng ngàn khám phá mới có ích cho cuộc sống hôm nay, mà người 



của năm thế kỷ trước không tưởng tượng ra được hoặc gán cho thần minh. Nhưng khoa 

học mãi mãi không thể lý giải được cái kết của đời người ở bên kia cái chết, không thể lý 

giải được những kỳ công trong vũ trụ… Chỉ có đức tin dựa trên mặc khải mới trả lời được 

những gì bí ẩn mà thôi.  

Thật vậy, chân lý khoa học là những gì biết được bằng thí nghiệm kiểm chứng thuộc 

phạm vi vật chất. Còn chân lý đức tin là những gì thuộc siêu nhiên mà giác quan thể lý 

không thể mục kích được, mà chỉ biết bằng mặc khải và sự cảm nhận những chân lý khả dĩ 

đem lại cho con người sự giải thoát. Chân lý đức tin dựa trên uy quyền của Lời Đức Kitô, 

uy tín của các Tông Đồ và sự minh định của Giáo hội. Khoa học chỉ có thể biến đổi cái thế 

giới vật chất bên ngoài, nhưng đức tin sẽ biến đổi cái thế giới tâm linh bên trong của mỗi 

người chúng ta. 

 

2. Thấy rồi tin. 

Tin Mừng kể rằng, khi Chúa Giêsu hiện đến, lần này có Tôma, nhân vật đầu tiên mà 

Chúa cần nhắc nhở vì sự hoài nghi của ông. Tôma quỳ sụp xuống tuyên xưng đức tin: 

“Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Tất cả mọi nghi ngờ đều tan biến, ông chấp nhận 

toàn bộ thực tế và nhìn nhận Đức Kitô, người đã chết mà nay lại đang sống. Sự hiện diện 

của Người, một sự hiện diện đầy yêu thương và uy quyền đã củng cố niềm tin và thay đổi 

hẳn con người Tôma. 

Có thể chúng ta không đồng tình với thái độ nghi ngờ Chúa và nghi ngờ anh em của 

Tôma, nhưng chúng ta phải hoan nghênh lời tuyên xưng đức tin của ông.  Giờ đây, khi đã 

gặp Đấng Phục Sinh, Tôma không còn nhìn thấy một vị Thầy như trước đây sống lại nữa, 

mà bây giờ ông là người đầu tiên tin Thầy là Thiên Chúa và là Chúa của ông. 

Nghĩa là khi đã gặp được Đấng Phục Sinh, Tôma nhận Thầy là Chúa và Thầy là một 

Thiên Chúa, chứ không đơn thuần là một vị Thầy bình thường nữa. Các môn đệ chỉ kể cho 

ông nghe đã gặp Thầy sống lại, còn nay Tôma gặp một vị Thiên Chúa và là Chúa của ông. 

Và nhờ đó mà Tôma hoàn toàn biến đổi, ông không còn là người khép kín tách mình khỏi 

cộng đoàn nữa, ông tin tưởng đồng môn và cùng với các anh em mình nhận lấy “hơi thở 

Thần Khí” và sứ vụ đi rao giảng Tin Mừng. 

Trong phạm vi đức tin, chúng ta cần tìm tòi, cần đào sâu để có được một đức tin kiên 

vững. Đó mới chỉ là bước thứ nhất. Bởi vì có đức tin mà thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn 

là phải sống đức tin. Hay nói một cách khác liệu đức tin có đủ mạnh để làm chuyển biến 

cuộc đời, cũng như đổi thay chính con người chúng ta hay không? Muốn được như thế, 

không gì hơn là hãy sống gắn bó và tiếp xúc thân mật với Đức Kitô. Sự tiếp xúc này, ngày 

xưa đã biến đổi các môn đệ từ những người u mê dốt nát, hèn nhát và sợ sệt trở thành 

những người thông suốt giáo lý Tin Mừng và nhất là can đảm loan truyền và làm chứng 

cho Tin Mừng đó.  

Chuyện của Tôma cũng là chuyện của muôn lòng tín hữu. Từ sự cứng lòng của 

Tôma, ngày nay người ta hiểu hơn rằng niềm tin không phải là một yếu tố đơn thuần, mà 

là một tổng hợp giữa ơn thánh và nghị lực con người, trong đó có cộng đoàn và mỗi cá 

nhân. Chỉ dựa vào ơn thánh, người ta có nguy cơ rơi vào thái độ coi mọi sự là bởi Chúa 

nên không cần phải đào sâu tìm hiểu nữa. Nhưng nếu chỉ dựa vào lý trí, người ta lại có 

nguy cơ khác là thái độ muốn giới hạn tri thức về thực tại và tiêu chuẩn của kinh nghiệm 

khả giác hoặc khả năng suy luận: những gì không hiểu, không đo lường sờ chạm, đều bị 

chối từ. Nếu chỉ dựa vào cộng đoàn thôi, người ta còn có thêm một nguy cơ nữa là thái độ 

tiêu cực. Bên ngoài có vẻ ngoan, nhưng thực chất là dấu hiệu của một niềm tin hời hợt.  

 



3. Không thấy mà tin. 

Chúa nói: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!", 

không thể làm Tôma buồn, vì ông thuộc thế hệ các Tông đồ, những người đã thấy và đã 

tin. Ai dám bảo thế hệ ấy không có phúc? Chính Chúa đã có lần nói với họ: “Phúc cho 

chúng con vì được xem thấy, nghe thấy bao điều mà các tiên tri vua chúa không được thấy 

và nghe”. Họ có phúc vì đã thấy và đã tin, đang khi có bao kẻ cũng thấy mà không tin. 

Ðức tin không chỉ căn cứ vào những điều đã thấy. Nên Tôma đã thấy và đã tin, thì đã có 

phúc rồi. Câu nói kia không nhắm ông nữa, nhưng hướng về mọi người chúng ta. Chúng ta 

không thuộc thế hệ những người mắt thấy, mà chúng ta tin, thì chúng ta là những người có 

phúc. Có phúc vì đã được ơn Chúa ban, vì đức tin là ơn ban của Chúa. 

Phúc thay những người không thấy mà tin là một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng. 

Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin 

mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực. 

Niềm tin chỉ có thể đạt được kết quả khi có yếu tố quyết định chính là hồng ân Thiên 

Chúa, như một bao trùm từ khởi sự cho đến hoàn thành. Nguyện vọng của Tôma xem ra 

ngược ngạo, nhưng đã được Đức Giêsu thanh luyện, để cuối cùng khi dâng lời tuyên tín, 

cũng là lúc ông được dẫn vào một nhận thức mới mẻ hoàn toàn. Thay vì phải thấy mới tin, 

ông nhận ra rằng phải tin mới thấy trọn vẹn: thấy Đấng Phục sinh và con người Giêsu 

cũng là một, thấy Đấng Phục sinh rốt cuộc là Chúa và là Thiên Chúa của mình, và thấy 

niềm tin vượt lên tất cả sẽ trở thành hạnh phúc. 

“Phúc thay những người không thấy mà tin”. Lời này như được ngỏ với chúng ta, 

những người tín hữu Kitô hôm nay mà lòng tin dựa trên chứng từ của các Tông đồ, chứ 

không dựa vào kinh nghiệm giác quan: sống cách xa biến cố Chúa Phục Sinh hơn 2000 

năm, chúng ta cần khiêm tốn lãnh nhận đức tin. Tin nơi Thánh Kinh, tin nơi Giáo hội, 

những bảo chứng đáng tin nhất, không còn cách nào khác. Với ơn đức tin, chúng ta có thể 

gặp Chúa và tiếp cận với Người. Đó là một hạnh phúc thật sự.  

Con đường của lòng tin chúng ta hôm nay là con đường của lòng mến. Càng yêu mến 

nhiều, càng tin vững chắc. Và những người có lòng mến Chúa thường không cần phải tin 

mà mình thấy, bởi: 

Chính tình yêu hoạ hình Đấng Hằng Hữu, 

Là thực tại, nhưng cũng rất cao sâu, 

Là hiện sinh, nhưng cũng rất nhiệm mầu, 

Không thể nói, nhưng biết bằng cảm nghiệm. 

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là thế hệ không thấy Chúa bằng mắt phàm, nhưng thấy 

Chúa bằng sự cảm nghiệm đức tin qua Thánh Kinh, qua các Bí tích và qua Giáo hội. 

Chúng con có đức tin nhưng đức tin chúng con còn non kém lắm, nên xin Chúa ban thêm 

đức tin cho chúng con. Amen. 

 

 

Ngày 22 tháng 07  

THÁNH NỮ MARIA MÁC-ĐA-LA 

Lễ kính 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 20,11-18  

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi 

xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài 

của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà 



khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! 

" Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 

Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm 

vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người 

ở đâu, tôi sẽ đem Người về." Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng 

Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy"). Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì 

Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng 

Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên 

Chúa của anh em"." Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", 

và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. 

 

II. SUY NIỆM 

Hai giác quan giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận thông tin là thị giác và thính 

giác (mắt và tai). Mắt và tai tiếp nhận rồi truyền vào tri thức và trái tim để biện phân và 

đặc biệt là giúp hồi tưởng về ký ức. 

 

Hai sự tiếp nhận này có phần không giống nhau giữa hai phái nam và nữ, vì như 

người ta thường nói: “Mắt con trai, tai con gái”. Đàn ông thường yêu bằng cái nhìn về bạn 

đời, nhưng phụ nữ lại thích nghe những lời nói yêu thương hơn… 

 

Trong các tường thuật về biến cố Phục Sinh, các Tin Mừng cũng làm lộ rõ hai khả 

năng tiếp nhận và cảm nhận về Đấng Phục Sinh dựa theo hai giác quan là thính giác và thị 

giác. Cụ thể là mắt các ông môn đệ nhận ra Đấng Phục Sinh khi thấy Người bẻ bánh và 

dâng lời tạ ơn; còn chị em thì nghe Thầy gọi tên thật thân thương là nhận ra ngay và ôm 

lấy chân Thầy. 

 

Trong ngày mừng lễ thánh nữ Maria Mácđala, Giáo hội cho đọc bài Tin Mừng kể 

chuyện Maria Mácđala, có lẽ vì quá đau đớn vì Thầy đã chết và khóc quá nhiều nên mắt 

hoen mờ, nên đã không nhận ra Đấng Phục Sinh, thậm chí còn tưởng là người làm vườn. 

Tuy nhiên, với lời gọi thân thương: “Maria !!!” Cô đã không thể lầm được nữa, cô nhận ra 

Thầy ngay và ôm quàng lấy chân Thầy rồi thốt lên lời thân thương mà cô từng gọi Thầy 

biết bao lần trước đây: “Thầy !!!” 

 

Có thể nói, tình yêu của cô Maria Mácđala mà văn chương Gioan xây dựng có một 

mức độ vượt trên tình cảm thông thường, gần như là một tình yêu “phái tính” khi Maria 

Mácđala thầm yêu Chúa như là Đấng lang quân của cô. 

Như trong sách Diễm Ca diễn tả: “Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng 

đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi” (Dc 2,8). Khi người ta đã từng đồng hành 

với nhau hay là yêu mến nhau, thì ngay cả việc không thấy, nhưng ngồi nghe tiếng chân 

bước hay tiếng thở… cũng đủ giúp nhận ra nhau. Một người mẹ già bị mù, nhưng người 

con của bà từ xa về chưa kịp đến gần bà thì bà đã nhận ra bởi tiếng nói, cử chỉ… đã ăn sâu 

trong ký ức của bà, nhất là đứa con lại là đối tượng yêu quý nhất của bà. 

Từ việc nghe đã tác động lên ký ức giúp hồi tưởng lại, Maria Mácđala đã cảm nhận 

được tiếng nói của Thầy những lần ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe, và được nghe Chúa 

gọi tên nhiều lần trong những tháng ngày theo Chúa. Giờ đây, dù lúc đau thương không 

còn đủ tỉnh táo, mắt thể lý bị hoen mờ vì khóc quá nhiều, nhưng tiếng nói đầy yêu thương 

của Thầy thì Maria Mácđala không thể lầm vào đâu được. 



 

Như vậy, chủ ý của việc tường thuật biến cố Phục Sinh, các tác giả Tin Mừng đã cho 

chúng ta nhiều cái nhìn để củng cố đức tin qua nhiều cách tiếp thu và cảm nhận của cả hai 

phái nam và nữ. Đấng Phục Sinh đã dùng chính cách tiếp thu giới hạn của con người mà 

cho họ được biết Người, rồi từ đó họ đi rao giảng - làm chứng về những gì mắt thấy tai 

nghe và lòng cảm nhận.  

 

Nghe và thấy đều thuộc dấu hiệu khả giác của Bí tích. Bí tích có mô thể và chất thể -

lời đọc và cử chỉ- cả hai chuyển tải Đấng Hiện Diện trong Bí tích được trao ban cho thụ 

nhân. Hiệu quả tròn đầy của Bí tích phụ thuộc nhiều ở lòng yêu mến. Hôm nay Maria 

Mácđala là một bằng chứng cho sự yêu mến đó, và cô đã được gặp chính Đấng Phục Sinh 

là đối tượng mà lòng cô khao khát và yêu mến. 

 

Lạy Chúa Giêsu, có lẽ không ít người trong chúng con chưa thực sự gặp được Đấng 

Phục Sinh nên tâm hồn chúng con chưa được đổi mới, bởi vì chúng con chưa đủ khao khát 

và lòng mến của chúng con dành cho Chúa chưa thật mặn nồng. Xin Chúa ban cho chúng 

con một con tim hết lòng khao khát và yêu mến Chúa hơn. Amen. 

 

 

Ngày 25 tháng 07 

THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 20,20-28 

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; 

bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy 

truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước 

Thầy." Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi 

chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi." Đức Giê-su bảo: "Chén của 

Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền 

cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." 

Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông 

lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm 

lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn 

giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm 

đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là 

để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." 

 

II. SUY NIỆM 

Người ta thường nói: “tốt khoe xấu che”. Khi tưởng nhớ về ai mà người ta kính trọng, 

thì người ta sẽ chỉ nói những điều tích cực về họ. Thế nhưng, hằng năm cứ đến ngày lễ 

kính thánh Gia-cô-bê tông đồ, thì Giáo hội lại cho chúng ta nghe bài Tin Mừng kể câu 

chuyện chẳng mấy tốt đẹp của anh em con nhà ông Giê-bê-đê xúi mẹ “đi đêm” với Chúa 

Giêsu để được quyền cao chức trọng. Thật ra, không phải để nói xấu quý ngài mà là nói 

lên bản tính của con người vốn ham mê quyền lực, nhưng điều quan trọng là sự biến đổi 

thành thánh nhân bằng con đường phục vụ và hiến mạng sống mình vì Chúa và tha nhân 

như thánh Gia-cô-bê và Gio-an. 



Đâu chỉ riêng gì hai vị Gia-cô-bê và Gio-an, mà cả nhóm các tông đồ cũng tỏ ra tức 

tối về chuyện xin xỏ quyền lực này (x. Mt 20,24). Thật vậy, từ ngày theo Chúa Giêsu, các 

môn đệ luôn mang trong mình tư tưởng quyền lực, mong đến ngày Thầy Giêsu lên ngôi để 

các ông được chia sẻ tước này chức nọ, các ông tranh luận ai sẽ được Thầy Giêsu cho làm 

quan to nhất trong Nước Trời. Các môn đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời 

mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là 

Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hi sinh phục vụ. 

  

Cám dỗ lớn nhất của con người là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn 

trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách (cho dù là 

đê tiện thấp hèn) để đạt được mục đích chức quyền…  

Các môn đệ Chúa Giêsu trước Phục Sinh cũng thế, các ngài mang trong mình tư 

tưởng quyền lực, các ngài từng hỏi khéoThầy Giêsu xem ai được làm quan to nhất trong 

Nước Người. Còn “hai vị kia” thì lo lót chạy trước hai cái ghế nhị tam ở bên tả và bên hữu 

Thầy. 

Làm to ai cũng muốn, nhưng lại ngại phải hi sinh. Vì thế, Chúa Giêsu không trả lời 

trực tiếp, nhưng Người đưa ra điều kiện để vào Nước Trời trước đã: "Các người có uống 

nổi chén Thầy sắp uống không?” Chén Thầy sắp uống chính là con đường thập giá và hi 

sinh để cứu độ. Kế đến Người mới đưa ra điều kiện để trở nên lớn trong Nước Trời chính 

là: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm 

đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Như vậy, chức quyền để phục vụ chứ không phải 

để cai trị. 

Khi nói kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải trở nên như bé nhỏ nơi nước trần thế, không 

có nghĩa là bây giờ làm Giáo Hoàng rồi sau này trở thành kẻ rốt hết, nhưng Chúa nhắm 

đến một tinh thần khiêm tốn và phục vụ, sự phục vụ đó tuỳ theo bậc sống của chúng ta nơi 

thế gian này. 

Noi gương Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng phục vụ và 

hi sinh vì con người, chúng ta cũng thế, hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị 

em trong phận vụ riêng Chúa ban cho từng người. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con biết đến với mọi người bằng tinh thần 

khiêm nhu và hăng say phục vụ vô vị lợi, để trong mọi sự Chúa được vinh danh. Amen. 

 

 

Ngày 26 tháng 07 

THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA 

SONG THÂN CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA 

Lễ nhớ 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,16-17 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc 

vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều 

ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không 

được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.  

 

II. SUY NIỆM 



Bài Tin Mừng vễ lễ song thân của Đức Mẹ chỉ có hai câu, nhưng bao hàm một ý 

nghĩa đặc biệt về các đấng thánh thiện này. Thánh Gioakim và Anna đã đạt được cái phúc 

cao quý là lắng nghe lời Chúa và làm cho lời Chúa được phát sinh. Thật vậy, chính hoa 

lòng của các ngài (khi sinh hạ Đức Maria) đã minh chứng điều đó. 

 

"Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe”. Đó 

chính là cái phúc mà Chúa Giêsu nhiều lần lặp lại cho thấy tầm quan trọng của việc lắng 

nghe và thực hành Lời Chúa. 

Cái phúc được nghe và được thấy trước hết phải kể đến các môn đệ của Chúa Giêsu, 

các ngài là những “người bé mọn” và đơn sơ đón nhận, tin và đi theo Chúa Giêsu, các ngài 

có phúc hơn các ngôn sứ và những người công chính thời Cựu Ước đã không có được vinh 

dự được nghe và được sống với Đấng chính là Lời Thiên Chúa. 

 

Kế đến, cái phúc này dành cho những ai thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như 

nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Chúng ta ngày hôm nay có vinh dự được 

đọc, được nghe Lời Chúa hằng ngày trong Thánh Kinh và được hiểu qua lời giảng dạy của 

các đấng bậc trong Giáo hội mà Chúa chọn để hướng dẫn chúng ta. 

 

Mối phúc “lắng nghe và thực hành Lời Chúa” thật cao cả và quan trọng, thậm chí 

Chúa Giêsu coi việc những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trở nên như ngang 

hàng với Mẹ và anh em Người (x. Mt 12,49-50). Năng suy niệm Lời Chúa cho đến khi 

cảm nhận như Chúa động đậy trong tâm mình, thì khi đó thực sự Chúa đã ở trong ta và 

đang lớn lên. Khi có Chúa trong mình, thì mới có thể sống và hành động như Chúa Giêsu 

và luôn làm đẹp ý Cha trên trời. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được vào số những người mà Ngài cho là có 

phúc, tức là những người thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như nhận ra ý Chúa 

trong mọi biến cố cuộc sống, để Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và đơm 

bông kết trái là các công phúc việc lành, hầu đem nhiều linh hồn trở về với Chúa. Amen. 

 

 

Ngày 29 tháng 07 

THÁNH NỮ MÁC-TA 

Lễ nhớ 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 10,38-42 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là 

Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân 

Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà 

nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo 

nó giúp con một tay! " Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều 

chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ 

không bị lấy đi." 

  

II. SUY NIỆM 

Giáo hội mừng lễ thánh Mác-ta, như là một hình ảnh đại diện cho sự thánh thiện của 

gia đình Bê-ta-ni-a, trong đó có Mác-ta, Lazaro và Maria. Bài Tin Mừng hôm nay kể 



chuyện việc Chúa Giêsu vào nhà Mác-ta và hai chị em lo lắng phục vụ Người theo từng 

cách riêng của mình. Người ngồi nghe Chúa nói, người bận bịu chuyện cơm nước hầu 

Người. Câu chuyện được kể trong Tin Mừng hôm nay rằng, có thể Chúa không trách Mác-

ta vì chỉ lo chuyện phục vụ, nhưng có lẽ Chúa đã trách yêu Mác-ta vì quá lo chuyện phục 

vụ và ôm đồm mọi thứ, bởi vì mọi người có phận vụ riêng của mình. 

Thật ra, câu chuyện Mác-ta và Maria nói lên hai phận vụ của việc phụng sự Chúa, hai 

chiều kích của việc rao giảng Tin Mừng, hai linh đạo chính của đời tu (hoạt động và chiêm 

niệm). 

  

 1. Đừng quá lo lắng việc đời mà quên Chúa. 

Mác-ta chọn cách lo việc phục vụ, Maria chọn cách ngồi bên chân Chúa nghe Chúa 

nói. Cả hai việc đều tốt, nhưng khác nhau ở chỗ là Mác-ta đã quá lo lắng bận rộn với công 

việc, và Chúa Giêsu đã nhắc Mác-ta là quá lo lắng bối rối về nhiều chuyện, mà quên đi sự 

cần thiết là ở bên Chúa để lắng nghe Lời Chúa. 

Ngày hôm nay, không thiếu người trong chúng ta xem trọng “việc Chúa hơn là lắng 

nghe Chúa”, bon chen lo lắng việc đời và bỏ quên đời sống cầu nguyện và nghe Lời Chúa. 

Mong sao, giữa những bộn bề của một ngày sống, chúng ta vẫn ưu tiên những phút 

giây cho việc đọc và nghe Lời Chúa. 

… Nhiều vị lo lắng công trình xây cất cho giáo xứ mà bỏ bê cả đời sống kinh nguyện. 

Giáo hội cũng đã khôn ngoan đưa vào luật dạy các Giáo Sĩ phải đọc những giờ kinh buộc, 

để không ai lấy lý do truyền giáo hay lo việc chung mà miễn cho mình những giây phút 

ngồi bên Chúa. Bởi vì, chính việc đọc và suy niệm Lời Chúa mới có sức nâng đỡ công 

việc truyền giáo và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. 

  

 2. Chọn phần tốt nhất là lắng nghe Lời Chúa. 

Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Phần tốt nhất chính là ngồi bên Chúa và lắng nghe 

Người nói. 

Hình ảnh cô Maria ngồi nghe Chúa Giêsu hôm nay cho chúng ta một kiểu mẫu khi 

cầu nguyện, khi gặp gỡ Chúa. Cầu nguyện không chỉ là nói nhiều cho Chúa nghe, mà còn 

là thinh lặng để nghe Chúa nói với mình. 

Khi chúng ta đọc Thánh Kinh, nghe đọc và suy niệm Lời Chúa, là lúc Chúa đang nói 

với ta. Khi ta ngồi thinh lặng trước Thánh Thể là ta đang lắng nghe nhịp đập yêu thương 

nơi Trái Tim Người. Và trong mọi nơi mọi lúc chúng ta cầu nguyện hay thinh lặng suy 

gẫm, là lúc chúng ta đang nép mình bên Chúa. 

  

Thật ra, không nên dùng đoạn Tin Mừng này để so sánh về bậc thang giá trị của việc 

phục vụ và cầu nguyện, hay để cho rằng ơn gọi chiêm niệm hơn ơn gọi hoạt động. Bởi nếu 

ai cũng như Maria lo ngồi nghe Chúa nói thì lấy ai lo bữa ăn cho Chúa Giêsu và các môn 

đệ, hay nếu ai cũng như Mác-ta lo chuyện bếp núc thì lấy ai tiếp chuyện với Người. 

Nhưng cần phải hiểu cách nói của Chúa Giêsu là “tốt nhất” chứ không phải “tốt hơn”, 

nghĩa là không phải cái này tốt hơn cái kia, mà là mọi người có cách phục vụ Chúa bằng 

bổn phận riêng của mình được coi là tốt nhất trong ơn gọi mình và đấng bậc mình. Điều 

đáng trách chính là muốn ôm đồm mọi việc cho mình, lấn vào cả công việc của người 

khác rồi ganh tỵ với người khác. 

  

Tóm lại, trong việc giữ đạo và sống đạo, chúng ta phải biết làm sao để trung hòa 

được việc lo toan cho cuộc sống và việc lắng nghe Lời Chúa. Nếu không, lời Chúa được 



gieo nơi tâm hồn chúng ta sẽ như hạt giống rơi vào bụi gai bị bóp nghẹt, nghĩa là Lời Chúa 

sẽ bị chết yểu bởi những lo toan lo lắng sự đời. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức nơi cuộc sống dương gian này, chúng con 

có hai phận vụ của việc phụng sự Chúa, và cũng là hai chiều kích của việc rao giảng Tin 

Mừng, đó là vừa sống kết hiệp với Chúa vừa dấn thân phục vụ anh chị em. Amen. 
 


