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Th. Giuse thợ 

t 13,54-58 
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M
 

GIUSE, NGÔN SỨ THẦM LẶNG 
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở 
chính quê hương mình và trong gia đình 
mình mà thôi.” (Mt 13,57) 
Suy niệm: Chúa Giêsu ví mình như “vị 
ngôn sứ bị rẻ rúng ngay ở quê hương mình” 
trước những lời dè bỉu của những người 
đồng hương: “Ông ta không phải là con 
bác thợ hay sao?” Thì ra thánh cả Giuse, 
khi nhận lời thiên sứ truyền tin làm cha 
nuôi của Đấng Cứu Thế,  đã phải chịu sự rẻ 
rúng đó từ hàng chục năm trước đó rồi. 
Làm “bác thợ ở làng Nadarét” không phải 
là sắm vai trò ông thợ mộc, cha của Giêsu 
như một vỏ bọc che mắt thiên hạ; trái lại 
thánh cả Giuse chính là vị ngôn sứ thầm 
lặng, dùng cả cuộc sống khiêm hạ của mình 
để báo trước việc Con Thiên Chúa hạ mình 
“mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần 
thế” ở giữa trần thế để cứu chuộc nhân loại 
(x. Pl 2,6-7). 
Mời Bạn: Việc lao động tự nó đã có giá trị 



 
làm thăng tiến phẩm giá con người. Hơn 
nữa gương thánh cả Giuse còn minh chứng 
những việc làm lương thiện hằng ngày để 
mưu sinh còn là một phương thế để cộng 
tác vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, 
Đấng được sai đến để “loan Tin Mừng cho 
người nghèo khó” (Lc 4,18). Noi gương 
thánh cả, mời bạn và cộng đoàn của bạn 
xoá bỏ não trạng phân biệt giàu nghèo bằng 
cách cư xử với mọi người trong tinh thần 
tôn trọng và giúp thăng tiến phẩm giá của 
họ. Việc bác ái không chỉ dừng lại ở chỗ 
chia cơm sẻ áo cho những người túng 
nghèo mà còn phải chia sẻ với họ những cơ 

n
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hội để thă g tiến nữa. 
Chia sẻ: Cộng đoàn, giáo xứ của bạn có 
phương thế nào để xoá bỏ khoảng cách giàu 
nghèo trong cộng đoàn bạn không? 
Sống Lời Chúa: Giúp một người đang thất 

. nghiệp tìm được công ăn việc làm
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 



 
02/05/12 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS 
Th. Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh  
Ga 12,44-50 
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LỜI TỐI HẬU CỦA TÌNH YÊU 

“Tôi đến không phải để xét xử thế gian, 
nhưng để cứu thế gian.” (Ga 12,47) 
Suy niệm: Di ngôn của người sắp lìa trần 
bao giờ cũng hết sức quan trọng, bởi vì đó 
là những lời tâm huyết nhất mà người sắp 
ra đi muốn để lại cho con cháu, cho đời, mà 
đây là cơ hội cuối cùng để nói lên. Chính vì 
thế những lời ấy dù có thốt ra trong tiếng 
thều thào, cũng được những người thân 
chăm chú lắng nghe. Có thể coi những lời 
Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay 
chính là những di ngôn của Ngài vì đây là 
lần cuối cùng Ngài nói cho dân chúng trước 
khi chịu khổ hình. Lần này Chúa không nói 
thầm nhưng “kêu lớn tiếng” điều tâm huyết 
mà Ngài gửi đến cho mọi người “Tôi đến 
không phải để xét xử thế gian mà để cứu thế 
gian,” đó cũng là điều Ngài đã nói riêng 
cho ông Nicôđêmô từ những ngày đầu: 
“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế 
gian, không phải để lên án thế gian, nhưng 



 
là để thế gian, nhờ Con của Người, mà 
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được cứu độ” (Ga 3,17). 
Mời Bạn: Con Thiên Chúa được sai đến 
trần gian chỉ có một mục đích là cứu chúng 
ta. Bạn coi những lời Chúa nói đây là 
nghiêm túc chứ? Bệnh nhân phải nghe lời 
khuyên của bác sĩ để biết bệnh tình của 
mình thế nào và phải chữa trị làm sao, bạn 
cũng cần lắng nghe Lời Chúa để biết mình 
cần được cứu độ; quả thật Ngài yêu thương 
bạn đến nỗi hiến thân chịu chết để cứu bạn; 
nếu không, Chúa đã chẳng nói lên những 
lời thống thiết như thế. Bạn sẵn sàng lắng 
nghe Lời Chúa và tin vào Ngài chứ? 
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm câu Lời 
Chúa trên đây (Ga 12,47) để xác tín mình 
được Chúa yêu thương và cứu độ. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin đặt trọn 
niềm tin vào Chúa để được Chúa thương và 
ban ơn cứu dộ. 



 
03/05/12 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS 
Th. Philípphê và Giacôbê, tông đồ  
Ga 14,6-14 
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ĐỨC TIN BẰNG HÀNH ĐỘNG 

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho 
chúng con xem thấy Chúa Cha và như thế 
là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả 
lời: “…Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. 
Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con 
thấy Chúa Cha?” (Ga 14,8-9) 
Suy niệm: Con người khao khát và đi tìm 
Thiên Chúa, nhưng thực ra Người đã đi 
bước trước tìm đến và gặp gỡ con người, 
cách đặc biệt qua Chúa Giêsu Kitô. 
Philípphê tỏ ra khao khát được thấy Chúa 
Cha nhưng hoá ra Ngài đã tỏ ra cho ông 
thấy từ trước rồi vì Chúa Giêsu đã nói: “Ai 
thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Thiên Chúa 
vô hình đã trở nên hữu hình; tưởng là xa 
cách ngàn trùng lại trở thành gần gũi ở ngay 
giữa chúng ta. 
Mời Bạn: Tín hữu Việt Nam được tiếng là 
siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận 
các bí tích. Tuy nhiên, đời sống đức tin ấy 
nhiều khi chỉ là những thói quen do ảnh 



 
hưởng của gia đình, xứ đạo hơn là một chọn 
lựa và dấn thân cá nhân. Một lối sống đức 
tin như thế sẽ khó lòng đứng vững trong 
khung cảnh đô thị hóa và xã hội hóa đang 
và sẽ diễn ra mỗi ngày một nhanh hơn. Vì 
thế, cần xây dựng một đức tin mang tính cá 
vị, hiểu như một chọn lựa tự do và ý thức 
của chính bản thân đáp lại tiếng gọi của 
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Thiên Chúa. 
Chia sẻ: Thánh Âutinh nói: “Nếu mạc khải 
là con đường Thiên Chúa đến với con 
người thì đức tin là con đường con người 
đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con 
người trước tiếng nói của Thiên Chúa.” Về 
phía con người, tôi và bạn đã làm gì để có 
đức tin và củng cố cũng như thể hiện đức 
tin mỗi ngày? 
Sống Lời Chúa: Sống niềm vui Phục Sinh 
bằng một việc làm bác ái cụ thể. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Tin Kính cách 
chậm rãi và tâm tình. 



 
04/05/12 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS  
Ga 14,1-6 

 8 

 
MỐI LIÊN HỆ THẦY TRÒ 

“Anh em đừng xao xuyến!... Thầy đi dọn 
chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho 
anh em, thì Thầy sẽ lại đến và đem anh em 
về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở 
đó.” (Ga 14,1-3) 
Suy niệm: Hải cảng Alexandria có tiếng 
khó cập bến. Mỗi khi có tàu lớn vào cảng, 
phải có một tàu hoa tiêu chạy trước dẫn 
đường, giúp tàu lớn cập bến an toàn. Thánh 
Gioan đã dùng từ “tàu dẫn đường” đó để 
diễn tả việc Đức Giê-su “đi dọn chỗ” cho 
chúng ta. Quả thật, Đức Giê-su luôn luôn là 
người Thầy đi trước để kêu gọi chúng ta 
“hãy theo Ngài”. Ngài là con tàu mở ra con 
đường thập giá theo Ngài chúng ta có thể 
cập bến thiên đàng bình an. Và mục tiêu mà 
Ngài muốn đạt tới chính là “Thầy ở đâu, 
anh em cũng ở đó với Thầy.” Với người ki-
tô hữu, ở đâu có Đức Ki-tô, ở đó là thiên 
đàng rồi. 
Mời Bạn: Thiên đàng quả thực đã ở nơi 



 
chúng ta mỗi khi chúng ta có Đức Ki-tô 
trong linh hồn mình. Chúa muốn Ngài ở 
đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài. Mà Ngài 
vẫn hiện diện với chúng ta trong bí tích 
Thánh Thể. Kết hiệp với Ngài trong bí tích 
thì Chúa ở đâu chúng ta cũng sẽ ở đó với 
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Ngài. Vậy bạn hãy đến với Ngài trong bí 
tích Thánh Thể đi. 
Chia sẻ: Có phải đã có lúc bạn cảm không 
hứng thú gì nữa với việc rước lễ? Vì sao? 
Làm thế nào để tái lập cuộc sống thân mật 
với Chúa Giê-su Thánh Thể? 
Sống Lời Chúa: Siêng năng rước lễ mỗi 
ngày cách sốt sắng. Nếu vì lý do nào đó bị 
trở ngại, xin bạn đừng quên rước lễ thiêng 
liêng. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến. 
Chúa muốn ở lại với chúng con mọi ngày 
cho đến tận thế. Xin cho con yêu Chúa thật 
nhiều và xin Chúa ở lại trong tâm hồn con 
luôn mãi. Amen. 



 
05/05/12 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS 
Ga 14,7-14 
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MUỐN THẤY VÀ BIẾT CHÚA CHA 

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ 
cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là 
chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả 
lời: “…Ai thấy Thầy, là thấy Chúa Cha.” 
(Ga 14,8-9) 
Suy niệm: Cũng trong khung cảnh bữa 
Tiệc Ly, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ: 
Ngài là mặc khải của Chúa Cha. Ông 
Philípphê liền cầu xin: “Xin Thầy tỏ cho 
chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là 
đủ.” Chúa Giê-su đáp: “Ai thấy Thầy là 
thấy Chúa Cha.” Câu hỏi của Phi-líp-phê 
có táo bạo không nhỉ? Ông muốn được biết 
và thấy Thiên Chúa! Phải chăng cũng là 
câu hỏi của mỗi người, những người thực 
tâm muốn đi tìm Thiên Chúa? 
Mời Bạn: Bạn có nghĩ rằng đó là một ước 
mong chính đáng: được biết và được thấy 
Thiên Chúa. Đấng thiêng liêng làm sao ta 
thấy đươc ? Câu trả lời của Chúa Giê-su thật 
đơn giản : Ai thấy Thầy là thấy được Chúa 



 
Cha! Nơi Chúa Giê-su, Đấng vô hình trở 
nên hữu hình, để đáp ứng nguyện vọng cần 
thiết của con người: muốn được “thấy và 
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biết Thiên Chúa” hầu nhận ra và đáp trả 
Tình Yêu vô biên của Ngài. 
Chia sẻ: Làm thế nào chỉ cần “thấy Thầy” 
là có thể “thấy Chúa Cha” được? Phần bạn, 
xin bạn chia sẻ kinh nghiệm “thấy Chúa” 
của bạn. 
Sống Lời Chúa: Cư xử tôn trọng với mọi 
người chung quanh để có thể thấy Chúa 
hiện diện nơi họ. 
Cầu nguyện: Giêsu, Chúa ơi! xin cho Lời 
của Chúa đụng chạm đến con, khi con đọc 
thì Lời đó cũng đụng chạm đến trí khôn và 
tim con, để con khám phá ra Chúa Cha 
nhân ái như Giêsu, hiền hậu gần gũi như 
Giêsu, khiêm hạ như Giêsu, yêu thương vô 
điều kiện như Giêsu, con chí ái của 
Ngài. Lạy Cha, con yêu mến Cha! Amen. 



 
06/05/12 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – B   
Ga 15,1-8 
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Ở LẠI TRONG NHAU 

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại 
trong anh em.” (Ga 15,4) 
Suy niệm: Những người yêu nhau thường 
trao cho nhau những kỷ vật. Những dấu chỉ 
vật chất nơi những kỷ vật đó dẫu nhỏ bé 
nhưng có một sức mạnh lạ kỳ khiến họ, nhờ 
những kỷ vật, luôn có thể hiện diện với 
nhau một cách sống động và sâu xa.  
Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, đã trao ban 
chính Thân mình Ngài làm kỷ vật. Ngài 
không muốn chỉ hiện diện bên cạnh, bên 
ngoài chúng ta như một món đồ trang sức 
chúng ta mang trên thân mình; mà Ngài 
muốn hiện diện với chúng ta thật sâu xa, 
trong cõi lòng của chúng ta, để chúng ta 
cũng được ở sâu trong cõi lòng của Ngài. 
Và Ngài không có hình ảnh nào minh hoạ 
cách hùng hồn hơn nữa cho việc “ở trong 
nhau” trừ hình ảnh “Thầy là cây nho, các 
con là cành.” Hình ảnh đó được hiện thực 
hoá trong Bí tích Thánh Thể mà Ngài thiết 



 
lập cũng trong bữa Tiệc Ly. 
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Mời Bạn: Hiệu quả của việc “ở trong 
Chúa” là bạn sinh nhiều hoa trái thiêng 
liêng. Phương thế để “ở lại trong Chúa” là 
suy gẫm và sống Lời Chúa đồng thời lãnh 
nhận bí tích Thánh Thể. Điều kiện để hoa 
trái thiêng liêng có thể trổ sinh là bạn phải 
được cắt tỉa bằng những hy sinh từ bỏ. 
Cành nho là bạn sẽ làm cho Thiên Chúa 
được tôn vinh và bạn sẽ là môn đệ đích 
thực của Chúa Kitô nếu bạn sinh nhiều hoa 
trái cho Nước Trời 
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa và 
lãnh nhận bí tích Thánh Thể là hai việc thiết 
yếu không thể thiếu trong đời sống của 
người kitô hữu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con 
biết ở lại trong Chúa như cành liền cây, và 
xin dạy con biết chấp nhận những hy sinh 
khổ chế cần thiết để lớn lên và trổ sinh hoa 
trái dồi dào. Amen. 



 
07/05/12 THỨ HAI TUẦN 5 PS 
Ga 14,21-26 
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LIÊN KHÚC TÌNH YÊU 

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy 
yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và 
sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)  
Suy niệm: Hằng ngày quanh ta không thiếu 
những ‘lời qua tiếng lại’, những chuyện 
hơn thua ‘ăn miếng trả miếng’, chẳng ai 
chịu ai; nhóm này nhận trách nhiệm cuộc 
pháo kích, nhóm kia dọa cài bom để trả thù. 
Chính trong bầu khí bạo lực của nền văn 
minh sự chết này mà Chúa Giêsu muốn 
thiết lập Vương quốc Tình Yêu. Nơi thập 
giá Chúa Giêsu, Thiên Chúa tha thứ mọi 
xúc phạm và cho con người được làm người 
con của Thiên Chúa. Chúa Giêsu bảo đảm 
là hành vi và tâm tình yêu thương mà ta 
dành cho Thiên Chúa cho dù thô hèn và bất 
xứng cũng sẽ được tiếp nhận và nhân rọng 
thêm ra. Nếu ta yêu mến Thiên Chúa, Ngài 
không để ta hụt hẫng, nhưng chắc chắn 
nhận được hiệu ứng tích cực từ phía Thiên 
Chúa. Những nốt nhạc yêu thương đó sẽ 



 
được hát tiếp theo làm nên liên khúc tình 
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yêu mà con người và Thiên Chúa cùng hát 
chung. 
Mời Bạn: Chân phước Anrê Phú Yên nói 
với những người đến thăm mình khi bị bắt: 
“Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hãy lấy 
sự sống đáp lại sự sống.” Bằng câu nói này, 
vị chứng nhân tiên khởi của Giáo Hội Việt 
Nam đã định hướng cho công cuộc sống 
đạo và truyền đạo của chúng ta. 
Chia sẻ: Chúng tôi đang cùng nhau bồi đắp 
nền văn minh nào: tình thương và sự sống 
hay hận thù và sự chết? 
Sống Lời Chúa: Nếu Thiên Chúa tiếp nhận 
tôi và yêu thương tôi, tôi cũng cư xử như 
thế với anh em tôi. Tôi rất tế nhị cảm thông 
với những vụng về thiếu sót trong 
tỏ tình yêu thương của anh em. 

cách bày 

Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình. 



 
08/05/12 THỨ BA TUẦN 5 PS 
Ga 14,27-31 

 16 

BÌNH AN CủA CHÚA 
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy 
ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy 
ban cho anh em không theo kiểu thế 
gian.” (Ga 14,27)  
Suy niệm: “Thầy để lại bình an cho anh 
em… không theo kiểu thế gian.” Vậy bình 
an “theo kiểu thế gian” là gì? Người đời 
thường quan niệm rằng khi con người 
không gặp đau khổ hay thất bại, rủi ro, khi 
được bảo đảm an toàn về của cải vật chất, 
công ăn việc làm và sự thành đạt bản 
thân… khi đó họ được bình an. Sự bình an 
đó phụ thuộc vào những yếu tố vật chất, và 
nhất là bên ngoài con người. Bình an Chúa 
ban chính là: dù trong hạnh phúc hay đau 
khổ, thành công hay thất bại, tâm hồn vẫn 
giữ được thế quân bình, không sợ hãi, 
không hoang mang, một sự bình an của sự 
chiến thắng khi nội tâm con người đã được 
Chúa Giêsu Phục Sinh biến đổi, giúp ta có 
thể can đảm và tự tin vượt qua gian khổ. 
Mời Bạn: Trong niềm vui Phục Sinh, mời  



 
bạn chiêm ngắm cuộc thương khó và cái 
chết của Chúa Giêsu trên thập giá để thấy 
bằng chứng cụ thể của một tâm hồn bình 
an: Chúa bị xử tử và chết cách ô nhục, 
nhưng vẫn có thể nói lên lời tha thứ và cuối 
cùng nhẹ nhõm “phó thác linh hồn trong tay 
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Cha” sau khi đã hoàn tất sứ mạng cứu 
chuộc (Lc 23,46).  
Sống Lời Chúa: Tập bình an trong tâm hồn 
bằng cách bình tĩnh nghe lời một người bạn 
góp ý cho mình để sửa một thói quen xấu. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, 
Chúa đã dùng chính cái chết của  
Chúa để đem lại cho chúng con ơn cứu độ 
và sự bình an đích thực. Xin cho chúng con 
biết giữ mãi ơn bình an của Chúa, để mọi 
tư tưởng, lời nói, hành động của chúng con 
thể hiện hình ảnh Chúa cho người chung 
quanh con.  



 
09/05/12 THỨ TƯ TUẦN 5 PS 
Ga 15,1-8 
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NHƯ CÀNH LIỀN CÂY 

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại 
trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không 
có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 
15,5) 
Suy niệm: Cành nho và thân nho có một 
mối liên hệ khăng khít: cành nho phát xuất 
từ thân nho; cành nho chỉ là cành nho khi 
thuộc về thân nho chứ không phải bất cứ 
một loại thân nào khác. Ngược lại, thân nho 
sinh cành nho để nó sinh hoa trái; cành nho 
không cho trái là cành nho làm hại thân 
nho; mà muốn có trái thì cành nho phải gắn 
liền với thân nho (c.4)… Khi khẳng định: 
“Thầy là cây nho, anh em là cành”, Chúa 
Giêsu muốn nói lên mối quan hệ duy nhất 
giữa Ngài và người môn đệ, “vì không có 
Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Chẳng 
làm gì được, nghĩa là không thể sinh hoa 
trái; mà cành nho không sinh hoa trái là 
cành nho vô dụng, chỉ để làm mồi cho lửa 



 
mà thôi (c.6). 
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Mời Bạn: Vai trò của người môn đệ không 
chỉ ở lại trong Chúa Giêsu, như cành nho 
với thân nho, mà còn phải sinh nhiều hoa 
trái. Và hoa trái của người môn đệ là yếu tố 
làm cho Chúa Cha được tôn vinh (c.8). Vậy 
hãy xét lại xem, những hoa trái hiện tại của 
mình có thể làm cho Chúa Cha được tôn 
vinh? 
Chia sẻ: Cây nho thì sinh quả nho; thế đâu 
là hoa trái của ‘cây Kitô hữu’? 
Sống Lời Chúa: Năng suy niệm Lời Chúa 
và lãnh nhận các bí tích là phương thế nuôi 
dưỡng đời sống Kitô hữu và bảo đảm cho 
việc sinh hoa trái. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính tình yêu là 
dấu chỉ để nhận biết chúng con thuộc về 
Chúa; xin cắt tỉa khỏi chúng con sự tham 
lam và ích kỷ, để đời sống chúng con trở 
thành lời ca tụng Chúa nhờ biết sống yêu 
thương. 



 
10/05/12 THỨ NĂM TUẦN 5 PS 
Ga 15,9-11 
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GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN 

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, 
anh em sẽ ở lại trong tình thương của 
Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của 
Cha Thầy và ở lại trong tình thương của 
Người.” (Ga 15,10)  
Suy niệm: Chúa Giêsu đã từng nói với các 
môn đệ: “Lương thực của Thầy là làm theo 
ý Đấng đã sai Thầy.” Đối với Chúa Giêsu, 
sống là sống cho Cha, làm những gì Cha 
truyền làm. Do đó, không có việc làm theo 
sở thích hay ý riêng. “Tôi không tìm cách 
làm theo ý tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai 
tôi” (Ga 5,30). Là Con Thiên Chúa làm 
người, Chúa Giêsu cũng cảm biết đau như 
loài người cảm, cũng rùng mình khiếp sợ 
trước cái chết như bao người khác. Trước 
ngày chịu tử hình, Chúa đã cầu nguyện 
cùng Chúa Cha: “Cha ơi, nếu được, xin cho 
chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo 
ý con, mà xin theo ý Cha.” Chúa Giêsu đã 
vâng phục cho đến chết. Vì thế “Thiên 



 
Chúa đã siêu tôn Người” (Pl 2,9) đặt Người 
ngự bên hữu Chúa Cha, nghĩa là ở trong 
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tình thương của Chúa Cha một cách trọn 
vẹn. 
Mời Bạn: Lẽ tự nhiên không ai muốn phải 
làm, hoặc không được làm những điều 
ngược với bản tính của mình. Bởi vì phải 
hy sinh, phải bỏ ý riêng. Ngược lại “ở lại 
trong tình thương của Chúa” ai mà không 
thích. Nhưng mà không có con đường nào 
khác để đến với Chúa Cha, ở lại trong tình 
thương của Cha, ngoài con đường Chúa 
Giêsu đã đi. Con đường ấy là con đường 
vâng phục. 
Sống Lời Chúa: Vâng phục là con đường 
thánh hoá và mang lại niềm vui trong Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi ở trần 
gian, Chúa đã tuyệt đối vâng phục Chúa 
Cha, và giờ đây Chúa đang hưởng niềm vui 
bên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi 
gương vâng phục như Chúa. 



 
11/05/12 THỨ SÁU TUẦN 5 PS 
Ga 15,12-17 
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SỐNG TÌNH BẠN VỚI CHÚA KITÔ 

“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả 
những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, 
Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15) 
Suy niệm: William Beatie nhận định rằng 
tình bạn cho chúng ta cảm nghiệm về sự 
hiện diện của Thiên Chúa bởi vì nơi người 
bạn đích thực, chúng ta có thể ký thác tâm 
sự, được lắng nghe và cảm thông; người 
bạn là người mà chúng ta có thể tin cậy 
nhưng không vì thế mà bị đánh mất chính 
mình. Tình bạn giữa người với người mà đã 
thế, tình bạn mà Chúa Kitô dành cho chúng 
ta còn tỏ bày cho chúng ta sự hiện diện của 
Thiên Chúa biết chừng nào? Quả thế, Chúa 
Giêsu gọi chúng ta là bạn hữu vì “tất cả 
những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, 
Thầy đã cho anh em biết.” Để được trở 
thành bạn hữu với Chúa Kitô, chỉ cần có 
một điều kiện, đó là: “thực hiện những điều 
Thầy truyền dạy.” 
Mời Bạn: Chúa Kitô không như vị hoàng 



 
đế cao xa nọ, cao hứng vi hành thăm thần 
dân rồi lại trở về ngôi cao chức trọng. Chúa 
Kitô đến và ở lại, đồng phận với chúng ta; 
Ngài đối xử thân tình và gọi chúng ta là bạn 
hữu, Ngài còn yêu thương chúng ta đến 
mức “hy sinh cả tính mạng vì bạn hữu của 
mình.” Tình yêu của Ngài đối với bạn sâu 
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xa như thế. Còn bạn, bạn sống tình bằng 
hữu với Ngài như thế nào?  
Chia sẻ: Bạn có coi việc thờ phượng như 
gánh nặng bó buộc mà bạn chỉ làm ở mức 
tối thiểu cho khỏi bị tội không?  
Sống Lời Chúa: Sống với Chúa như chân 
phước Anrê Phú Yên: “lấy tình yêu đáp lại 
tình yêu, lấy sự sống đáp lại sự sống, để giữ 
nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi, cho đến 
trọn đời.” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đối xử thân 
tình và gọi chúng con là bạn hữu. Xin cho 
chúng con biết đem trọn tình yêu của chúng 
con đáp lại tình yêu đó. 



 
12/05/12 THỨ BẢY TUẦN 5 PS 
Th. Păngraxiô, tử đạo 
Ga 15,18-21 
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ĐỂ THUỘC VỀ CHÚA KITÔ 

“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì 
thế gian đã yêu thích cái gì là của nó.” 
(Ga 15,19) 
Suy niệm: “Yêu nhau yêu cả đường đi; 
ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.” 
Chuyện thế thái nhân tình vốn là thế! Nếu 
Chúa Kitô đã bị “thế gian” ghét, thì việc các 
môn đệ của Ngài có bị “thế gian” ghét lây 
cũng chẳng lạ gì, bởi vì họ thuộc về Chúa 
Kitô chứ không thuộc về “thế gian.” Người 
môn đệ phải dám chung chia số phận, đồng 
cam cộng khổ với thầy mình. Thế nhưng 
trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, các môn 
đệ đều bỏ Thầy mà trốn hết. May thay, 
Chúa Phục sinh đã nhóm lên trong họ niềm 
hy vọng mới. Từ nay, các môn đệ của Ngài 
không cho việc mình bị thù ghét vì thuộc về 
Chúa Kitô là điều xui xẻo, bất hạnh, mà trái 
lại đó là niềm hạnh phúc và hãnh diện: 
“Các tông đồ hân hoan bởi được coi là 
xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức 
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Giêsu” (Cv 5,41). 
Mời Bạn: Nếu bạn bị người đời ghét bỏ vì 
bạn sống ích kỷ, kiêu căng, gian dối,… thì 
có gì đáng hãnh diện? Bạn còn đáng ghét 
nữa là khác! Hay ngược lại, nếu như vì “cầu 
hai chữ bình an” mà bạn không dám sống 
cách triệt để những giá trị của Tin Mừng, 
thì bạn cũng không phải là môn đệ đích 
thực của Chúa Kitô. Ở giữa hai thái cực đó, 
người môn đệ đích thực của Chúa Kitô, 
không sống vì sự yêu ghét của người đời 
nhưng chọn Ngài làm lẽ sống và tìm thấy 
hạnh phúc khi được thuộc trọn về Ngài. 
Chia sẻ: Trong cung cách sống của bạn, có 
điều gì, vô tình hay hữu ý, gây phản cảm, 
hiểu lầm về Tin Mừng Chúa Kitô? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái, một 
cử chỉ thân ái cho một người bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chọn con làm 
khí cụ bình an của Chúa. (Kinh Hoà Bình 
ủa thánh Phanxicô Assisi) c

 
 



 
13/05/12 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – B 
Ga 15,9-17 
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TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT 

“Không có tình thương nào cao cả hơn 
tình thương của người hy sinh tính mạng 
vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)  
Suy niệm: Theo lẽ tự nhiên, đã làm người 
ai cũng muốn sống, sống sung túc, sống lâu, 
sống đẹp; khi sự sống bị đe doạ, người ta 
làm tất cả những gì có thể để giành giật lại 
sự sống. Ngay cả những người chán ngán 
muốn từ bỏ cuộc sống này, tự thâm tâm, họ 
cũng muốn tìm kiếm một cuộc sống khác 
tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ sự sống 
họ tìm kiếm là sự sống nào, và cách tìm 
kiếm của họ có đưa đến sự sống đích thực 
hay không. Với Chúa Giêsu sống tức là yêu 
thương, và con đường dẫn đến sự sống 
chính là băng qua sự chết. Ngài yêu nhân 
loại nên Ngài bằng lòng chịu chết để con 
người được sống và sống dồi dào. Trong Bí 
Tích Thánh Thể, Chúa trao ban mỗi ngày: 
Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. Chỉ 
có “tình yêu mạnh hơn sự chết” của Chúa 
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đến mức đó mới làm cho con người được 
sống và sống hạnh phúc. 
Mời Bạn: Cuộc sống của bạn còn nhiều 
khổ đau và bế tắc vì thiếu yêu thương. Mời 
bạn xét lại tình yêu của mình trong tương 
quan với Chúa và đối với tha nhân: vợ 
chồng, con cái, bạn bè lối xóm, người 
nghèo khổ bất hạnh chung quanh…. Bạn có 
dám hy sinh vì yêu thương họ như Chúa 
yêu ta không? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh nho 
nhỏ để phục vụ những người mà bạn 
thường tiếp xúc hằng ngày. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã 
yêu con bằng cách chết trên thánh giá để 
ban cho con sự sống đời đời. Xin cho con 
cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu 
Chúa, một “tình yêu mạnh hơn sự chết”, để 
con biết yêu thương những người mà con 
vẫn gặp gỡ hằng ngày như Chúa yêu 
thương con. Amen. 



 
14/05/12 THỨ HAI TUẦN 6 PS 
Th. Mátthia, tông đồ 
Ga 15,9-17 
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Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG 

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, 
Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh 
em hãy ở lại trong tình thương của 
Thầy… như Thầy đã giữ các điều răn của 
Cha Thầy và ở lại trong tình thương của 
Người.”  (Ga 15,9.10) 
Suy niệm: - Tương quan kết nối giữa loài 
người với Thiên Chúa là tương quan tình 
yêu. Chỉ có một dòng tình yêu duy nhất nối 
kết Ba Ngôi Thiên Chúa và nối kết chúng ta 
với Chúa và với nhau: Như Cha đã yêu 
Thầy, Thầy cũng yêu anh em; cũng thế, anh 
em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em. 
- Như Chúa Giê-su “giữ các điều răn của 
Cha” để “ở lại trong tình yêu của Cha”, 
Ngài cũng dạy cho chúng ta biết cách ở lại 
trong Ngài đó là “giữ các giới răn của 
Thầy” mà điều răn quan trọng nhất là “yêu 
thương nhau.” Như thế chúng ta đạt được 
điều kỳ diệu : khi “ở lại trong Thầy”, chúng 
ta cũng “ở lại trong nhau”. 



 
Mời Bạn
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: - Cảm nghiệm được hạnh phúc 
vì được Chúa yêu thương. 
- Hãy bảo vệ hạnh phúc được ở lại trong 
tình yêu Chúa, bằng cách luôn trung thành 
sống trong ơn nghĩa Chúa qua Bí tích 
Thánh thể. Việc đọc, cầu nguyện và sống 
Lời Chúa mỗi ngày là điều thiết yếu để kín 
múc nơi Đức Giêsu nguồn suối yêu thương. 
Chia sẻ: Lời Chúa đã trở thành phương thế 
để duy trì hiệp nhất yêu thương trong gia 
đình, cộng đoàn của bạn chưa? 
Sống Lời Chúa: Bạn có mối bất hòa với ai 
đó, hãy lo đi làm hòa để được hưởng niềm 
vui Phục sinh trọn vẹn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là mặt trời 
tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, xin lấy niềm 
vui của Người mà làm cho chúng con nên 
mạnh mẽ; xin tình yêu Chúa trở thành mối 
dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa 
chúng con. Amen. 



 
15/05/12 THỨ BA TUẦN 6 PS 
Ga 16,5-11 
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THÁNH THẦN SẼ ĐẾN 

“Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì 
có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy 
không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến 
với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ 
sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,7) 
Suy niệm: Trước sự chia ly sắp đến, để lại 
đoàn môn đệ bơ vơ giữa đời, Chúa Giê-su 
bày tỏ cho chúng ta thấy rõ tấm lòng của 
Ngài với các môn đệ. Lời Chúa như một 
nâng đỡ ủi an: “Thầy đi thì có lợi cho anh 
em.” Thầy không để anh em lạc lõng giữa 
trần gian, nhưng Đấng Bảo Trợ sẽ đến với 
anh em. Chúa Giêsu thấy trước trách nhiệm 
nặng nề mà các môn đệ phải lãnh nhận. Thế 
gian với những chống đối, thù nghịch mà 
các môn đệ phải đương đầu, và thời gian 
này phải là thời gian để Thánh Thần của 
Ngài hoạt động, làm chứng về Ngài. 
Mời Bạn: Bạn có cảm thấy Chúa Thánh 
Thần soi sáng và nâng đỡ bạn trong cuộc 
sống hằng ngày không? Thánh Thần không 



 
đâu xa: Ngài có mặt khi ta rung động trước 
một đoạn Lời Chúa, khi ta muốn sống Lời 
Chúa trong đời thường. Ngài hiện diện nơi 
các bậc lãnh đạo trong Giáo Hội, trong 
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Giáo xứ, trong Gia đình, trong tâm hồn bạn, 
cũng như nơi những người chung quanh. 
Chia sẻ về một lần bạn cảm nhận được sự 
thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong tâm 
hồn bạn. 
Sống Lời Chúa: Bạn làm một việc bác ái, 
giúp đỡ một người nghèo để làm chứng 
Thánh Thần đang sống trong bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin 
làm cho lòng con mềm mại để Ngài dẫn 
dắt, cho quả tim con hết cứng cỏi để Ngài 
canh tân; xin cho con không bao giờ dập 
tắt tiếng nói của Ngài để con được biến đổi 
không ngừng và làm chứng nhân cho ở 
giữa trần gian. 



 
16/05/12 THỨ TƯ TUẦN 6 PS 
Ga 16,12-15 
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THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY 

“Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ 
dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn… Mọi sự 
Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, 
Thầy đã nói: Người lấy những gì của 
Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 
16,13.15) 
Suy niệm: Cuốn sách cuối cùng của bộ 
Thánh Kinh là Sách Khải Huyền được viết 
vào khoảng năm 100, nhưng không phải là 
kể từ ngày ấy Thiên Chúa đã lặng im không 
còn nói, không còn dạy con người điều chi 
nữa. “Trong thời sau hết, Thiên Chúa đã 
phán dạy chúng ta qua Người Con…” (Dt 
1,2). Những điều Thiên Chúa muốn nói qua 
Người Con đã được ghi lại trong bộ Thánh 
Kinh, còn Chúa Thánh Thần dần dần vén 
màn cho chúng ta thấu hiểu được sự thật 
toàn vẹn. Chính vì thế, chúng ta không lấy 
làm lạ khi thấy các tông đồ phải đợi đến khi 
Chúa Thánh Thần hiện xuống mới hiểu 
được những lời Chúa Giê-su đã nói. Và 



 
cũng không lạ khi những lời đã được viết ra 
cả hằng ngàn năm nay, mỗi khi được tuyên 
đọc, vẫn khơi dậy trong chúng ta những tâm 
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tình những hiểu biết và những sứ vụ luôn 
luôn mới. 
Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn luôn phán dạy 
bạn: Mỗi khi bạn đọc hoặc nghe Lời Chúa, 
chính Chúa Giê-su trực tiếp nói với bạn vì 
Ngài là Đấng Phục Sinh, “Đấng đã chết mà 
nay vẫn đang sống”, và Chúa Thánh Thần 
giúp bạn hiểu Lời Chúa Ki-tô vì “Người lấy 
của Thầy mà loan báo cho anh em”. 
Chia sẻ: Nhìn lại chính việc chia sẻ Lời 
Chúa: bạn đang chia sẻ điều Chúa Thánh 
Thần nói với bạn hay bạn chỉ nói ý kiến 
riêng của mình? 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi đọc Lời Chúa, 
bạn xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn dạy 
dỗ bạn. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Đức Chúa Thánh 
Thần. 



 
17/05/12 THỨ NĂM TUẦN 6 PS 
Ga 16,16-20 
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NIỀM VUI SỰ SỐNG 

“Thật Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ 
khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui 
mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi 
buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” 
(Ga 16,20) 
Suy niệm: Niềm vui của những người theo 
Đức Giê-su không phải là một niềm vui tinh 
quái: vui trên những đau khổ của người 
khác; càng không phải là thứ niềm vui bệnh 
hoạn: tự hành khổ của mình. Như người mẹ 
phải ưu phiền đau đớn để sinh con, và niềm 
vui vì đã sinh cho đời một con người vượt 
quá cơn đau đớn. Cơn đau của các thánh tử 
đạo trở thành niềm vui vì hạnh phúc vĩnh 
cửu trên thiên quốc mà các ngài được 
hưởng. Các ki-tô hữu tìm thấy niềm vui 
ngay giữa những đau khổ lớn lao, vì những 
đau khổ ấy dẫn tới niềm vui đích thực 
không thể mất đi và cũng không bao giờ tàn 
lụi: đó chính là niềm vui vì được sống, 
được sống đời đời. 



 
Mời Bạn
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: Cái nhìn ki-tô giáo về thế giới bể 
khổ này vừa thực tế –đó là chấp nhận sự 
thật khổ não của nó– lại vừa lạc quan –vì có 
thể trở thành phương thế đem lại điều tốt 
đẹp cho người khác. Bạn có dám chấp nhận 
một cái nhìn lạc quan như thế không? Điều 
gì đang làm bạn đau khổ? Mời bạn thử nhìn 
lại nó với cái nhìn lạc quan của Tin Mừng. 
Chia sẻ: Tôi và bạn làm gì để cùng với 
Chúa Giê-su biến thập giá, điều khổ nhục 
nhất, trở thành niềm vui lớn lao nhất là sự 
sống lại và sự sống đời đời? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh tự 
nguyện với ý hướng đem niềm vui cho 
những người lân cận mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi cầu nguyện 
con thấy Chúa là niềm vui; trong đời 
thường, Chúa dạy con phải phục vụ. Xin 
cho con biết bắt chước Chúa biết tìm thấy 
niềm vui và hạnh phúc khi dấn thân phục vụ 
anh em. 



 
18/05/12 THỨ SÁU TUẦN 6 PS 
Thánh Gio-an I, Giáo hoàng, tử đạo 
Ga 16,20-23a 
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NIỀM VUI KHÔNG BỊ LẤY MẤT 

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của 
anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20) 
Suy niệm: Dùng hình ảnh người phụ nữ 
trươc và sau khi sinh con, Đức Giêsu cho 
các môn đệ thấy trước viễn tượng của cuộc 
Khổ Nạn và Phục sinh của Ngài. Sẽ có một 
sự thay đổi lớn giữa “nỗi buồn” và “niềm 
vui.” Người phụ nữ đau đớn khi “mang 
nặng đẻ đau,” nhưng sau đó ngập tràn hạnh 
phúc vì một người con đã chào đời. Cũng 
vậy, các môn đệ sẽ thất vọng, buồn chán 
trước cái chết đau thương của Thầy mình, 
nhưng rốt cuộc lòng các ông sẽ “chan chứa 
niềm vui” khi được Đấng Phục Sinh hiện ra 
và trao chúc bình an. Dưới ánh sang của 
mầu nhiệm Phục Sinh và ân sủng của 
Thánh Thần, các Tông Đồ đã mạnh dạn làm 
chứng cho Tin Mừng Phục Sinh bằng cả 
mạng sống mình.  
Mời Bạn: “Ngày nay cũng vậy, Chúa Phục 
Sinh bước vào nhà và trái tim chúng ta... 



 
Ngài đến đem niềm vui và an bình, sự sống 
và hy vọng, là những quà tặng chúng ta cần 
cho sự tái sinh nhân bản và thiêng liêng… 
Chỉ có Ngài mới có thể đem lại ý nghĩa cho 
đời sống của những ai đang mệt mỏi, buồn 
rầu và tuyệt vọng… Hai địa điểm “ưu tiên” 
chúng ta có thể gặp gỡ Đấng Phục Sinh để 
biến đổi đời sống mình: Lời Chúa và 
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Thánh Thể”(Đức Bênêđitô XVI). 
Sống Lời Chúa: Nuôi dưỡng niềm vui và 
sự bình an bằng cách hằng ngày tái khám 
phá sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong 
Lời Chúa và Thánh Thể. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, hằng ngày có biết 
bao điều con phải vất vả, lo toan, luẩn quẩn 
trong những bận rộn của phận người. Xin 
cho con biết dành vài phút giây quý báu để 
thân thưa cùng Chúa, là Đấng vẫn hằng 
đồng hành, hướng dẫn đời sống con. Amen. 



 
19/05/12 THỨ BẢY TUẦN 6 PS 
Vọng lễ Chúa Thăng Thiên 
Ga 16,23-28 
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ĐỂ TRỌN VẸN MỘT NIỀM VUI 

“Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em mà 
xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban 
cho anh em nhân danh Thầy…. Cứ xin đi, 
anh em sẽ được, để niềm vui của anh em 
nên trọn vẹn.” (Ga 16,23-24) 
Suy niệm: Chúa không chỉ biến ưu phiền 
của chúng ta thành niềm vui, Ngài còn 
muốn làm cho niềm vui đó nên trọn vẹn. 
Điều đó có thể thấy được nơi Maria 
Magđala, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong 
tuần hôm ấy, hay nơi những người đã thấy 
Đức Ki-tô sống lại. Còn chúng ta, khi vẫn 
còn bước đi trong đức tin chứ không phải 
được hưởng kiến, và mới chỉ lĩnh hội được 
một chút gì của mầu nhiệm Thiên Chúa chứ 
không phải là “toàn vẹn sự thật” của Ngài, 
thì niềm vui có thể gọi là trọn vẹn được 
không? Có đấy! Hãy nghiệm lại những lời 
Chúa nói: “Thầy ở cùng các con mọi ngày 
cho đến tận thế” và “Cứ xin đi, anh em sẽ 
được, để niềm vui của anh em nên trọn 



 
vẹn.” Để sống trong niềm vui trọn vẹn với 
Thiên Chúa chúng ta hãy sống như những 
người con cái của Ngài, mối quan hệ mới 
được thiết lập nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Chính 
nhờ Ngài, mà niềm vui của chúng ta nên 
trọn vẹn và không ai có thể cướp mất được. 
Nhân danh Ngài, chúng ta cầu xin và nhờ 
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Ngài lời cầu xin chắc chắn được đón nhận. 
Mời Bạn: Kiểm điểm những điều mình còn 
thiếu sót trong “đạo làm con” đối với Thiên 
Chúa. 
Chia sẻ: Chúa nói: “Cứ xin đi, anh em sẽ 
được, để niềm vui của anh em nên trọn 
vẹn.” Thế khi xin mà không được thì sao? 
Sống Lời Chúa: Trong lời cầu nguyện mỗi 
ngày, bạn hãy cầu xin Chúa điều mà bạn 
thấy là đẹp lòng Chúa nhất. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho ý Cha thể 
hiện, dưới đất cũng như trên trời. 



 
20/05/12 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – B 
Chúa Thăng Thiên  
Mc 16,15-20 
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BẢO CHỨNG NIỀM HY VỌNG 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 
Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu đo.” 
(Mc 16,15) 
Suy niệm: Lễ Thăng Thiên là bảo chứng 
cho niềm hy vọng của người Kitô hữu. Quả 
thế, Chúa Giêsu về trời không phải sự chia 
ly vĩnh biệt, nhưng “Ngài đã đi trước mở 
đường dẫn chúng ta vào Nước Trời, khiến 
chúng ta là những chi thể của Ngài nắm 
chắc phần hy vọng sẽ cùng Ngài hưởng 
phúc vinh quang” (Lời nguyện Lễ Thăng 
Thiên). Chúa lên trời, tuy vắng mặt hữu 
hình, nhưng Người tiếp tục hiện diện và 
hoạt động với các Tông đồ xưa và cả chúng 
ta nay qua Thánh Thần của Người hầu nhân 
loại được cứu độ và sống đời đời: “Anh em 
hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 
Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và 
chịu phép rửa sẽ được cứu độ.” 
Mời Bạn: Cùng đích của đời người không 



 
phải là cõi đời này. Cuộc sống kiếp nhân 
sinh này với tất cả “hỉ nộ ái ố cụ ai dục” 
không phải là hạnh phúc bền vững đích 
thực. Mỗi ngày bạn tập không hám danh, 
cũng chẳng quá mê mải chạy theo lợi lộc, 
tiện nghi hưởng thụ để rồi đánh mất Chúa là 
nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Bạn cũng luôn 
ý thức được sự hiện diện của Chúa trong 
đời thường qua việc sống hết mình cho 
Chúa và tha nhân qua con đường yêu 
thương và phục vụ. Nhờ vậy, chính bạn và 
tha nhân đạt đến quê hương đích thật của 
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chúng ta ở trên trời. 
Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực sống theo Lời 
Chúa dạy: “Hãy tìm kiếm những gì thuộc 
thượng giới, đừng chú tâm vào những gì 
thuộc hạ giới” (Cl 3,1). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin canh tân 
đời sống đạo của chúng con, để chúng con 
có thể trở thành những chứng nhân Tin 
Mừng của Chúa. Amen. 



 
21/05/12 THỨ HAI TUẦN 7 PS 
Th. Christôphôrô Magalanê, lm và các bạn tử đạo 
Ga 16,29-33 
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XÁC NHẬN NIỀM TIN 

“Chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà 
đến”… Đức Giêsu đáp: “Bây giờ anh em 
tin à?…Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế 
gian.” (Ga 16,30-31.33) 
Suy niệm: “Bây giờ anh em tin à?” Có quá 
trễ để các môn đệ xác nhận niềm tin rằng 
Chúa Giêsu từ Thiên Chúa mà đến hay 
không? Đối với các môn đệ thì trễ, vì gần 
ba năm trời ở với Chúa, các ông vẫn còn do 
dự, còn chút gì đó chưa rõ ràng; nhưng đối 
với Chúa Giêsu thì vẫn còn sớm, vì các ông 
cần phải kiểm định niềm tin ấy khi Chúa đi 
chịu chết và ngay cả khi Ngài sống lại hiện 
ra nhiều lần cho các ông. Dù sao lần xác 
nhận này là cơ sở cho những gì mà các ông 
cần tham chiếu vào đó mà chất vấn chính 
lương tâm và thiện chí của mình trong 
tương lai. Tin là một chuyện, còn thể hiện 
niềm tin là chuyện khác. Vì thế Chúa Giêsu 
khích lệ các ông để xác tín hôm nay sẽ trở 
thành hành động cho những ngày sắp tới. 



 
Trong những ngày đó từng người phải “can 
đảm” mới có thể vượt qua những thử thách 
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mà mình phải chịu đựng. 
Mời Bạn: Trước những nghịch cảnh, đức 
tin chúng ta dễ bị lung lay. Lời ta cầu xin 
Chúa thêm đức tin cho mình vẫn chưa đủ 
sức giúp ta vượt qua. Ta còn cần sự can 
đảm, can đảm chấp nhận nghịch cảnh. Ta 
cần xin Chúa điều này nữa. 
Sống Lời Chúa: Chỉ khi ta “ở với Chúa,” 
và “trong Chúa” ta mới được bình an. Rời 
xa Ngài, ta sẽ bị chao đảo. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, 
khi chúng con đọc và suy gẫm Lời Chúa, 
xin Chúa tiếp thêm sự can đảm cho chúng 
con. Khi chúng con tham dự thánh lễ và 
rước Mình Máu Chúa, xin Chúa ban cho 
chúng con sức mạnh để lướt thắng cám dỗ 
nghi ngờ và bỏ cuộc trên con đường theo 
Chúa. Amen. 



 
22/05/12 THỨ BA TUẦN 7 PS 
Th. Rita Cátxia, nữ tu 
Ga 17,1-11 
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NÊN MỘT TRONG CHÚA 

“Mọi sự của con đều là của Cha, và mọi 
sự của Cha đều là của con.” (Ga 17,10) 
Suy niệm: Lời nguyện của Chúa Giêsu 
trong đêm Tiệc Ly cho thấy Ngài và Chúa 
Cha nên một trong mọi sự, hòa hợp trọn 
vẹn và hoàn hảo. Thật vậy, mọi lời nói, việc 
làm, tâm tư, tình cảm nơi Chúa Giêsu cũng 
một trật là của Chúa Cha. Ngài từng nói: 
“Cha tôi và tôi là một” (Ga 10,30); “Con 
không tự mình làm điều gì, nhưng mọi sự 
đều vì đã trông thấy Cha làm, vì điều gì 
Người làm, thì Con cũng làm như thế” (Ga 
5,19). Chúa mong sự hòa hợp đó cũng được 
thể hiện giữa Chúa và Giáo Hội, vì Chúa 
là Đầu, Giáo Hội là Thân Mình, tín hữu là 
chi thể. Lý tưởng là mỗi người sống và nói 
được như Chúa: “Mọi sự của con đều là 
của Chúa, và mọi sự của Chúa đều là của 
con.” 
Mời Bạn: Được nên một với Chúa ở đời 
sau và ngay đời này là hạnh phúc lớn nhất 



 
của kitô hữu. Bí tích Thánh Tẩy mở cho 
bạn quyền này, để bạn hiệp thông với Chúa, 
trong Giáo Hội và với nhau. Bạn đừng để 
bất cứ ai hay điều gì phá tan sự liên kết giữa 
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bạn với Chúa. 
Chia sẻ: Những phương thế và cũng là  
những dấu hiệu để biết bạn đang nên một 
với Chúa là: nhận lãnh Thánh Thể (Ga 
6,56); lòng mến (Ga 17,26); thực hành Lời 
Chúa (Ga 14,23). Bạn đã hội đủ những yếu 
tố đó chưa? 
Sống Lời Chúa: Suy niệm dụ ngôn Cây 
nho và cành nho (Ga 15,1-8), và xin ơn 
được “ở trong” Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy chân phước giáo hoàng 
Gioan-Phaolô II, cha đã sống hiệp thông 
trọn vẹn với Chúa trong mọi sự, nên giờ 
đây mọi sự của Chúa cũng là của cha 
(“Totus tuus meus” khẩu hiệu giáo hoàng 
của ngài). Xin cầu thay nguyện giúp chúng 
con noi gương sống kết hiệp với Chúa như 
cha. Amen. 



 
23/05/12 THỨ TƯ TUẦN 7 PS 
Ga 17,11b-19 
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KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN 

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và 
cầu nguyện rằng: “Con đã truyền lại cho 
họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì 
họ không thuộc về thế gian, cũng như con 
đây không thuộc về thế gian.” (Ga 17,14)  
Suy niệm: “Danh-lợi-thú” là những điều 
thuộc về thế gian này, vì thế mà thế gian 
yêu thích chúng. Có những người, nói gì 
hay làm gì cũng chỉ nhắm đến những mục 
tiêu trần thế mà thôi bởi vì họ là những 
người thuộc về thế gian này. Trong khi đó, 
những ai thuộc về Thiên Chúa, thuộc về 
Đức Giêsu thì lại suy nghĩ và hành động 
ngược lại. Họ sống theo sự thật, chống lại 
những sai trái và biến thái của thế gian; họ 
nói cho thế gian biết về đời sống vĩnh cửu. 
Do đó, “thế gian đã ghét họ vì họ không 
thuộc về thế gian.” 
Mời Bạn: Chúa Giêsu biết trước số phận 
của những ai thuộc về Ngài sẽ bị thế gian 
ghét bỏ, hãm hại. Vì thế, Ngài đã cầu 



 
nguyện với Chúa Cha, xin Cha gìn giữ họ: 
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, 
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 
17,15). Do đó, nếu có bị thế gian chống đối 
vì đã sống theo đòi hỏi của sự thật chúng ta 
đừng thất vọng. Trái lại, càng tin tưởng vào 
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ơn trợ lực của Cha hơn vì chính Chúa Giêsu 
đã trao phó chúng ta cho Cha rồi. 
Chia sẻ: Đứng trước tệ nạn gian dối trong 
xã hội, bạn có suy nghĩ gì? Bạn sống theo 
sự thật thế nào? 
Sống Lời Chúa: Tin tưởng vào ơn trợ lực 
của Chúa để sống thật, làm chứng cho sự 
thật mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tinh thần 
thế tục làm con người xa Chúa. Xin giúp 
con làm mới lại lối nghĩ để mỗi ngày con 
biết sống thật, làm chứng cho sự thật với 
lòng tin tưởng, phó thác vào ơn trợ lực của 
Chúa. Amen.



 
24/05/12 THỨ NĂM TUẦN 7 PS 
Ga 17,20-26 
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ĐỂ TẤT CẢ NÊN MỘT 

“…để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở 
trong con và con ở trong Cha để họ cũng 
ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin 
rằng Cha đã sai con.” (Ga 17,21) 
Suy niệm: Lời cầu nguyện cuối cùng trọng 
thể nhất và tha thiết nhất của Đức Giêsu với 
Chúa Cha và cũng là Di chúc của Người để 
lại cho các môn đệ trước khi bước vào cuộc 
khổ nạn chính là lời cầu nguyện cho hiệp 
nhất, một sự hiệp nhất thật sâu xa và trọn 
vẹn đến mức đôi bên “ở trong nhau”: “để 
chúng nên một như Cha ở trong Con và 
Con ở trong Cha và họ ở trong chúng ta.” 
Mời Bạn: Thực trạng hiệp nhất của giáo 
xứ, của cộng đoàn bạn hiện nay như thế 
nào? Có luôn hướng tới sự hiệp nhất trọn 
vẹn trong Chúa Ba Ngôi như khuôn mẫu và 
nguồn mạch cho sự hiệp nhất trong cộng 
đoàn không? Bạn nhớ rằng chính tình yêu 
thương hiệp nhất trong cộng đoàn tín hữu là 
lời loan báo Tin Mừng đích thức nhất. Như 



 
các cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã minh 
chứng đời sống yêu thương hiệp nhất của 
các ngài đã khiến lời loan báo của họ trở 
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nên hấp dẫn, cuốn hút hơn, và nhất là, đáng 
tin cậy hơn. 
Chia sẻ: Cùng với cộng đoàn nhìn lại: cá 
tính nào, lối sống nào của tôi cần phải sửa 

ộđổi để xây dựng c ng đoàn mỗi ngày một 
hiệp nhất yêu thương hơn? 
Sống Lời Chúa: Đọc lại nhiều lần Lời 
Chúa hôm nay, để cảm nghiệm thật sâu xa 
tình yêu hiệp nhất với anh chị em trong 
Chúa Ba Ngôi. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, ơn Hiệp nhất mà 
chúng con đang tha thiết cùng với Đức 
Giêsu cầu xin để trở nên cụ thể và sinh 
động thật sự… chỉ có thể được Cha ban cho 
Giáo Hội nhờ Thánh Thần của Cha. Xin 
Cha thương và ban cho Giáo Hội chúng 
con ơn Hiệp nhất ấy trong Cha. Amen. 



 
25/05/12 THỨ SÁU TUẦN 7 PS 
Th. Bêđa Khả Kính, lm 
Ga 21,15-19 
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THẦY BIẾT CON MẾN THẦY 

“Ông Phêrô đáp: “Thưa Thầy có, Thầy 
biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15) 
Suy niệm: Mấy tuần trước bên một bếp lửa, 
Phêrô đã sợ hãi chối Chúa ba lần; hôm nay 
cũng bên một bếp lửa hồng trên bờ biển, 
ông lại ba lần xác tín mạnh mẽ tình yêu 
dành cho Thầy. Cũng cạnh lò lửa, vậy mà 
lần đó Phêrô mềm như sợi bún, còn lần này 
lại vững như bàn thạch. Sở dĩ có sự khác 
biệt như vậy vì trước đó là một Phêrô cậy 
sức mình và bây giờ là một Phêrô tựa 
nương vào Chúa. Lần trước Phêrô mạnh 
miệng nói rằng: “Dù cho tất cả có vấp ngã 
vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao 
giờ vấp ngã,” lần này ông không dám bạo 
miệng trả lời mến Thầy hơn các anh em 
khác. Lòng khiêm tốn cùng với tâm tình 
yêu mến của ông là nền tảng để Đấng Phục 
Sinh giao phó cho ông nhiệm vụ phục vụ 
cộng đoàn. 
Mời Bạn: Hôm nay Đấng Phục Sinh cũng 



 
kiên nhẫn chờ bạn trả lời câu hỏi quan trọng 
nhất trong đời bạn: “X, Y… con có yêu mến 
Thầy không?” Hãy thay tên Phêrô bằng 
chính tên của bạn. Mời bạn thành thật trả 
lời với Ngài. Bạn có tin rằng vận mệnh đời 
bạn an vui hay bất hạnh, hạnh phúc hay 
buồn khổ tùy thuộc nơi câu trả lời sinh tử 
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này không? 
Sống Lời Chúa: Tôi trả lời Chúa: “Lạy 
Thầy, Thầy biết con mến Thầy.” Tôi cũng 
sẽ diễn tả tình yêu mến ấy bằng một việc 
làm cụ thể (cầu nguyện, một hy sinh hãm 
mình, một việc bác ái, tham gia một hội 
đoàn…).  
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu, Thầy biết 
chúng con yêu mến Thầy. Thầy cũng biết 
lòng yêu mến của chúng con còn yếu kém 
lắm, vì nhiều lúc chúng con yêu mình nhiều 
hơn. Xin Thầy nâng đỡ lòng yêu mến của 
chúng con, để chúng con thật sự yêu mến 
Thầy với trọn con tim của mình. Amen. 



 
26/05/12 THỨ BẢY TUẦN 7 PS 
Th. Philípphê Nêri, linh mục 
Ga 21,20-25 
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CẢ THẾ GIỚI KHÔNG CHỨA NỔI 

“LỜI” 
“Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. 
Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết 
nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa 
các sách viết ra.” (Ga 21,25) 
Suy niệm: Câu cuối cùng trong Tin Mừng 
Gioan trên đây phải chăng là một lối thậm 
xưng quá đáng? Cuộc đời 33 năm của Chúa 
Giêsu ở trần gian có gì là dài so với các bậc 
vĩ nhân khác? Ấy là chưa kể suốt 30 năm 
đầu của đời Ngài, người ta chẳng biết gì 
ngoài một vài sự kiện nho nhỏ! Thế nhưng 
bạn có biết không, bộ Thánh Kinh, bộ sách 
nói về Ngài, và cách riêng bốn cuốn Phúc 
Âm, là bộ sách được dịch ra nhiều thứ tiếng 
nhất và có nhiều ấn bản nhất trên thế giới. 
Bạn sẽ còn kinh ngạc hơn khi bước vào đại 
thư viện của các trường đại học, các học 
viện tôn giáo. Ở đó bạn sẽ thấy không biết 
cơ man nào là sách viết về Ngài; không biết 
bao nhiêu tác giả suy tư, quảng bá giáo 



 
huấn của Ngài. Nói “cả thế giới không 
chứa nổi” các sách viết về Ngài, thiết tưởng 
không có gì là quá đáng; trái lại, Tin Mừng 
đã nói tiên tri về điều mà ngày nay vẫn 

c 
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đang tiếp tụ được thể hiện. 
Mời Bạn: Đức Giêsu Kitô chính là Lời 
hằng sống, có từ nguyên thuỷ nơi Chúa Cha 
(x. Ga 1,1) và vẫn nói trong thế gian này 
cho đến tận thế nơi những người tin Ngài, 
những chứng nhân của Ngài. Bạn hãy là 
một trong những người làm cho “LỜI” 
được tiếp tục vang lên trong thế giới này. 
Sống Lời Chúa: Mời bạn lắng nghe và suy 
niệm Lời Chúa mỗi ngày để bồi dưỡng kiến 
thức đức tin và làm chứng cho LỜI bằng 
chính cuộc sống của bạn.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết 
say mê Lời Chúa để LỜI đó biến đổi cuộc 
sống của con và biến đổi cả nhân loại. 
Amen. 



 
27/05/12  
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
Ga 20,19-23 
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SỐNG TRONG THÁNH THẦN 

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh 
em tha tội cho ai thì người ấy được tha; 
anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm 
giữ.” (Ga 20,22-23) 
Suy niệm: Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ 
người Do-thái. Chúa Giêsu không muốn để 
các môn đệ sống trong nỗi lo âu sợ hãi. 
Người ban Thánh Thần để các ông có thêm 
sức mạnh làm chứng cho Chúa. Như Người 
nói: “Thầy đi thì có lợi cho anh em”, “Thầy 
sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh 
em một đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh 
em luôn mãi” (Ga 14,16). Thật vậy, Thánh 
Thần đã hiện diện trong Hội Thánh và nâng 
đỡ Hội Thánh vượt qua những khó khăn thử 
thách. Thánh Thần còn soi sáng để Giáo 
Hội nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế: 
“Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, 
Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26), 
“Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan 
báo cho anh em” (Ga 16,14), “Người sẽ dẫn 



 

 55

anh em tới sự thật vẹn toàn” (Ga 16,13). 
Mời Bạn: Mỗi lần bạn hít vào, bạn nhớ đến 
Chúa Thánh Thần - Đấng đã ghi dấu ấn trên 
bạn, để bạn cảm nhận được sự bình an sâu 
thẳm của Ngài trong tâm hồn bạn. Mỗi lần 
bạn thở ra, bạn toả lan tình yêu tha thứ 
quảng đại bằng chính tình yêu quảng đại 
mà bạn đã tiếp nhận từ Thánh Thần. 
Chia sẻ: “Hướng đi của Thần Khí là sự 
sống và bình an” (Rm 8,6). Bạn có cảm 
nghiệm được điều đó không? 
Sống Lời Chúa: Sống theo “hoa quả của 
Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn 
nhục, nhân hậu, từ tâm, hiền hòa, trung tín, 
tiết độ” (Gl 5,22). 
Cầu nguyện: Xin Chúa Thánh Thần cầu 
thay nguyện giúp cho con bằng những tiếng 
rên siết khôn tả của Ngài, để con luôn làm 
chứng cho Chúa trong tư tưởng, lời nói và 
việc làm của con. 



 
28/05/12 THỨ HAI TUẦN 8 TN 
Mc 10,17-27 
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GIA NGHIỆP LÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 

“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để 
được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 
(Mc 10,17)  
Suy niệm: Warren Buffett, nhà tỷ phú giàu 
thứ nhì thế giới theo bảng xếp hạng của tạp 
chí Forbes nhưng lại có cuộc sống hết sức 
giản dị, đã tặng 99% giá trị tài sản của mình 
cho công cuộc từ thiện. Thái độ của ông đối 
với của cải cho thấy rằng lời Chúa dạy “để 
được sự sống đời đời làm gia nghiệp” 
không phải là điều gì quá khó đến nỗi 
không thể thực hiện. “Hãy đi bán tất cả 
những gì anh có mà cho người nghèo,” 
điều này nhà tỷ phú đã làm được… 99%. 
Chỉ còn một bước, đó là “đến và theo 
Chúa.” 
Mời Bạn: Có những lúc chúng ta quay quắt 
đến chóng mặt với mối lo cơm áo gạo tiền... 
Có những thứ chúng ta đang sở hữu tưởng 
là rất vững chắc nhưng kỳ thực lại rất mong 
manh: một chút của cải, một chút danh 



 
vọng... Thế là chúng ta thấy mình bị mất 
phương hướng, bị bế tắc. Những lúc đó 
chúng ta hãy đến với Chúa và hỏi: “Lạy 
Chúa, con phải làm gì đây?” Giải pháp 
Chúa chỉ cho chúng ta là tìm kiếm gia 
nghiệp đời đời bằng cách sống siêu thoát 
đối với của cải, nghĩa là thay vì hưởng thụ 
chúng một cách ích kỷ, chúng ta hãy biết 
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chia sẻ “những gì chúng ta có” cho những 
anh chị em túng nghèo. 
Chia sẻ: Phải giúp người nghèo thế nào để 
vẫn tôn trọng phẩm giá của họ và còn giúp 
họ thăng tiến? 
Sống Lời Chúa: Trích lại một khoản trong 
số thu nhập của mình để dành lại cho người 
nghèo. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước bao mối bận 
tâm lo cho cuộc sống, con cảm thấy mình bị 
chao đảo mất hướng. Xin tăng thêm sức 
mạnh cho con, để con chỉ chăm chú lo cho 
sự nghiệp là đạt được sự sống đời đời từ 
nơi Chúa mà thôi. 



 
29/05/12 THỨ BA TUẦN 8 TN 
Mc 10,28-31 
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ĐƯỢC GÌ KHI THEO THẦY? 

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã 
bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10,28) 
Suy niệm: Người thanh niên giàu có không 
đủ can đảm dấn thân theo Chúa, vì anh 
không thể từ bỏ số của cai quá lớn của 
mình; ngay lập tức Chúa Giêsu cảnh báo 
các môn đệ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim 
còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên 
Chúa.” Thật khó biết bao! Các môn đệ 
không giấu nỗi tuyệt vọng: vậy thì ai có thể 
được cứu? Ơn cứu độ quả là điều bất khả 
đối với con người, nhưng Chúa Giêsu cho 
biết với Thiên Chúa không có gì là không 
có thể. Nhưng lòng các ngài vẫn chưa yên. 
Vì thế, đại diện cho nhóm, thánh Phêrô hỏi 
tiếp: sự dấn thân và hy sinh của các ngài có 
được ơn ích gì không, hay là không có giá 
trị gì? Trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa 
Giêsu hứa ban gấp trăm ngay ở đời này, và 
ban sự sống vĩnh cửu ở đời sau.  
Mời Bạn: Bạn hiểu thế nào về “gấp trăm ở 



 
đời này”? Chúa không phỉnh phờ. Quả thực 
các môn đệ Chúa đã nhận được rất nhiều 
ngay ở đời này. Nhưng Chúa nói rõ ràng, 
khó khăn bách hại đang chờ đợi họ ở phía 
trước. Bước theo Ngài là chấp nhận phiêu 
lưu với Ngài trên con đường sống đức tin 
với những đau khổ, thử thách không thể 
tránh được. Những khó khăn, bất lợi trên 
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đường theo Chúa, bạn có đủ can đảm và sẵn 
sàng không? 
Chia sẻ: Ơn cứu độ là ơn ban nhưng không 
của Thiên Chúa, nhưng vẫn cần sự cộng tác 
của chúng ta. Cụ thể, bạn cộng tác với ơn 
Chúa như thế nào? 
Sống Lời Chúa: Hy sinh một quyền lợi 
đáng được hưởng, một thú vui giải trí và 
thay vào đó làm một việc phục vụ. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con 
thêm ơn can đảm để theo Chúa đến cùng. 



 
30/05/12 THỨ TƯ TUẦN 8 TN 
Mc 10,32-45 
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TRỐNG ĐÁNH XUÔI, KÈN THỔI 

NGƯỢC 
- “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con 
Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh 
sư….  
- “Xin cho hai anh em chúng con, một 
người được ngồi bên hữu, một người được 
ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh 
quang.” (Mc 10,33.37) 
Suy niệm: Chúa Giêsu đã không ngừng dạy 
các môn đệ rằng người làm đầu lý tưởng là 
người phục vụ trong khiêm tốn. Chính Ngài 
đến ở giữa chúng ta như một người tôi tớ. 
Vì với Đức Kitô, quyền bính là để phục vụ. 
Cuộc sống của Chúa Giêsu là phục vụ. 
Chúa lại minh hoạ bài học phục vụ bằng 
việc rửa chân cho các tông đồ trong bữa 
Tiệc Ly. Đỉnh cao của phục vụ là cái chết 
hy sinh trên Thánh giá, như một tên nô lệ, 
như một người tôi tớ. Thế mà chẳng khác 
nào trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Chúa 
đã chấp nhan sống và chết như thế đó! Còn 



 
các môn đệ thì cứ mải tìm kiếm, tranh giành 
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một “chỗ đứng,” một “chiếc ghế” của vinh 
quang, của quyền lực!!! 
Mời Bạn: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ 
mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo 
Ta;” “ai muốn làm lớn giữa anh em, thì 
phải làm người phục vụ.” Đó là tiêu chí của 
người môn đệ đích thực, không có con 
đường nào khác! Phải quyết định lựa chọn 
dứt khoát: “CÓ” hoặc “KHÔNG”, không 
được phép “hồi – hồi: hồi có – hồi không” 
hoặc thỏa hiệp bắt cá hai tay. 
Sống Lời Chúa: Lựa chọn nói “không” với 
một sở thích, một thói quen hay một ý riêng 
nào đó của mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con 
biết khám phá rằng: cuộc sống không phải 
để hưởng thụ, nhưng là để phục vụ, và 
“phục vụ là niềm vui,…. Phần thưởng duy 
nhất là con đã làm theo thánh ý Chúa.” 
Amen. 



 
31/05/12 THỨ NĂM TUẦN 8 TN 
Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave 
Lc 1,39-56 
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CẢ HAI ĐỀU CÓ PHÚC 

Bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, 
vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà 
vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-
li-sa-bét… Bà Maria ở lại với bà Ê-li-sa-
bét độ ba tháng, rồi trở về nhà. (Lc 1,39-
40.56) 
Suy niệm: Cả bà Êlisabét và Đức Maria 
đều được Thiên Chúa chúc phúc, được mời 
tham gia vào chương trình cứu độ của Ngài: 
- Êlisabét cưu mang và sinh ra Gioan, là 

vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế. 
- Maria, cưu mang sinh hạ Đấng Cứu Thế 

cứu chuộc loài người. 
Với lời “Xin Vâng”, Maria không quản 
ngại đường sá xa xôi, đến với người chị họ 
để giúp đỡ, chăm sóc trong thời gian sắp 
sinh nở. Sự hiện diện của Mẹ và Đấng Mẹ 
cưu mang là Giêsu đã làm cho Êlisabét và 
thai nhi trong lòng đầy sự vui mừng. 
Mời Bạn: Bạn có thể đóng vai trò của 
Êlisabét bằng đời sống chứng tá để loan báo 



 
về hồng ân Thiên Chúa ban cho bạn, cho 
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chính những người mà bạn đang tiếp xúc. 
Và bạn cũng có thể đóng vai trò của Mẹ 
Maria, sẵn sàng vâng theo ý Chúa trong 
mọi hoàn cảnh: bác ái bằng việc phục vụ cụ 
thể cho chính những người thân. 
Chia sẻ: Bạn có thể đem tinh thần của cuộc 
thăm viếng này vào các mối quan hệ giao 
tiếp của bạn không? 
Sống Lời Chúa: Bạn làm một việc bác ái 
để đem niềm vui của Chúa cho một người 
nào đó mà trong công việc hằng ngày bạn 
vẫn thường xuyên gặp gỡ. 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, nhờ sức mạnh 
của tình yêu Giêsu, Mẹ không quản ngại 
đường xá xa xôi, đến giúp đỡ người chị họ. 
Xin Mẹ dạy con biết quan tâm đến người 
khác và sẵn sàng đem Chúa đến cho mọi 
người, dầu có đòi hỏi con phải hy sinh 
hiều. n

 


