
 
 

 

 

 
 

 

 

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (tiếp theo) 
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01.04.20         THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC 

Ga 8,31-42 

 
SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO  

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ 
tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 
(Ga 8,31) 

 
Suy niệm: Người Do Thái thời Chúa Giê-su khao khát mong chờ 
Đấng Mê-si-a mà các ngôn sứ loan báo. Nhưng Đấng Mê-si-a đối với 
họ phải là người khôi phục vương quyền Đa-vít bằng quyền lực và 
sức mạnh quân đội để thống trị các dân nước. Thế nhưng quan niệm 
đó lại không nói lên sự thật về Đức Giê-su, Đấng Mê-si-a đích thực 
hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45). Họ đã 
không chấp nhận sự thật về một Đấng Cứu Thế chịu khổ nhục như 
thế, và do đó không thể tin nhận Đức Giê-su là chính Con Thiên 
Chúa, sẽ giải phóng họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi, giải thoát họ khỏi sự 
chết muôn đời và thừa hưởng sự sống vĩnh cửu nhờ giá máu của 
Ngài. 

Mời Bạn: Con người ai cũng quý tự do. Và người ta nhiều cách để 
được tự do như mình mong muốn. Nhưng tự do cao quý nhất là được 
giải thoát khỏi tội lỗi để đạt được sự sống đời đời, tự do ấy chỉ có thể 
có được nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô Đấng đã chịu chết và sống lại. 
Đức tin là một hồng ân mà Thiên Chúa thương ban cho bạn cách vô 
điều kiện, nhờ đó, bạn được thừa hưởng sự sống đời đời. Bạn đã sống 
và loan truyền niềm tin về Đức Giê-su, Đấng cứu độ duy nhất của trần 
gian như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Bạn làm một cử chỉ dù nhỏ bé và kín đáo để diễn tả 
niềm tin của mình mỗi khi làm bất cứ công việc gì, và luôn sẵn sàng 
để giới thiệu Đức Ki-tô Cứu Thế cho anh chị em lương dân mỗi khi 
Chúa mời gọi bạn làm điều đó. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, người nhận biết Thánh Danh sẽ một niềm tin 
cậy, vì Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. (Tv 9,11) 
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02.04.20             THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC 

Thánh Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu 

Ga 8,51-59 

 
KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA 

  

Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi 
chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các 
ông gọi là Thiên Chúa của các ông.” (Ga 8,54) 

 
Suy niệm: Trước mắt người đời, cách Chúa Giê-su hành động thật 
khác thường. Khi dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua, thì Ngài trốn 
đi (x. Ga 6,15). Thế nhưng trước toà án của Phi-la-tô, trước nguy cơ 
mất cả mạng sống, Chúa lại dõng dạc trả lời: “Chính ngài nói rằng tôi 
là vua” (Ga 18,37) để rồi Ngài sẽ bị quân lính đội vòng gai và nhục mạ 
chế diễu: “Vạn tuế Vua dân Do Thái” (Mt 27,29). Vì thế mà người Do 
Thái quả quyết rằng Ngài “bị quỷ ám” (x. Ga 8,52). Điểm khác biệt nơi 
Đức Giê-su là Ngài không tự tôn vinh chính mình để tìm kiếm vinh 
quang theo kiểu người đời là thứ vinh quang chóng qua. Trái lại Ngài 
chỉ tìm vinh quang từ nơi Chúa Cha. Đó là động lực giúp Ngài trung 
thành với sứ mạng.  

Mời Bạn: Nếu bạn bị người khác hiểu lầm, chê cười hay chống đối, 
bạn cũng đừng nản lòng nhụt chí, vì Chúa Giê-su luôn hiểu bạn và 
yêu thương bạn, Ngài cũng đã nêu gương khiêm nhường để bạn có 
thêm nghị lực vượt qua tất cả. Khi bạn không tự phụ khoe khoang, 
cũng không muốn người khác khen thưởng tùng phục mình thì Chúa 
sẽ nâng bạn lên, như thánh Phê-rô đã viết: “Anh em hãy tự khiêm tự 
hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, Người sẽ cất nhắc anh em 
khi đến thời Người đã định” (1Pr 5,6). 

Sống Lời Chúa: Lặp lại quyết tâm chọn làm một việc trong ngày để 
vinh danh Chúa; cuối ngày kiểm điểm việc thực hiện đó. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Danh với tâm tình sốt sắng. 
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03.04.20              THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC 

Ga 10,31-42 

 
KHÔNG CHẤP NHẬN! 

  

“Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao 
cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” (Ga 10,32) 

Suy niệm: Những người Do Thái khăng khăng không chấp nhận lời 
mạc khải của Chúa Giê-su rằng Ngài là Con Thiên Chúa; họ cho rằng 
Ngài phạm thượng vì họ coi Ngài chỉ là người phàm. Họ mong đợi 
một Đấng Ki-tô theo nhãn quan của họ mà họ cho là đúng rồi, bất 
chấp những lời Kinh Thánh làm chứng (Ga 5,39), kể cả những việc 
Chúa đã làm nhân danh Chúa Cha làm chứng cho Chúa (Ga 10,25). 
Bởi đó, dù họ có nghe, có chứng kiến bao việc tốt lành Đức Giê-su 
làm, họ cũng không tin, không chấp nhận. Thật khác với trường hợp 
người mù từ mới sinh được Chúa chữa lành, anh ta lập luận: “Xưa 
nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 
Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng 
làm được gì” (Ga 11,32-33). 

Mời Bạn: Thánh sử Gio-an đã ghi lại một lời nghe mà đau xót: “Người 
đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). 
Ngày nay, lắm khi chúng ta cũng đã không đón nhận Đức Giê-su vì đã 
coi những thứ khác như thần của mình rồi! Đó có thể là của cải vật 
chất, tiếng khen, địa vị xã hội… Mùa Chay mời gọi chúng ta từ bỏ “con 
bò vàng” mà bấy lâu mình vẫn đeo đuổi để trở về với Chúa bằng việc 
sám hối. 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút hồi tâm và xin ơn nhận ra lời mời gọi 
hoán cải qua dấu chỉ của cơn đại dịch Covid-19. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đã từ lâu Chúa mặc khải mình là ai, 
thế nhưng vẫn còn rất nhiều người không nhận ra Chúa. Xin cho 
chúng con trở thành chứng nhân qua việc biết đặt Chúa lên trên mọi 
sự. 
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04.04.20               THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC 

Thánh I-si-đo-rô, giám mục, tiến sĩ HT 

Ga 11,45-57 

 
VƯỢT QUA NỖI SỢ  

“Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông 
ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân 
tộc ta.” (Ga 11,48) 

Suy niệm: Tội lỗi là nguyên nhân làm con người sợ hãi; nhưng thay vì 
chừa bỏ tội lỗi, người ta thường có xu hướng viện đủ mọi lý lẽ biện 
bác để che dấu, để đổ lỗi, để chối tội. Sách Sáng Thế cho biết ông bà 
nguyên tổ sau khi phạm tội đã sợ hãi vì thấy mình trần truồng nên lấy 
lá vả che thân, trốn chạy Thiên Chúa và đổ lỗi cho nhau (St 3,7-13). 
Các thượng tế và người Pha-ri-sêu bị một nỗi sợ đen tối như thế vây 
bủa. Thấy nhiều người tin vào Đức Giê-su khi sau khi chứng kiến 
Ngài làm phép lạ cứu sống La-da-rô, họ hốt hoảng sợ hãi, tìm cách 
khử trừ Chúa Giê-su, thậm chí còn muốn giết cả anh La-da-rô. Thế 
nhưng, thượng tế Cai-pha, đại diện cho Thượng Hội Đồng Do Thái, 
che dấu nỗi sợ của họ bằng giọng điệu giả nhân giả nghĩa: “Thà một 
người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Họ núp 
bóng giá trị linh thánh và lòng yêu nước để che đậy cho sự sợ hãi và 
dã tâm của mình.  

Mời Bạn: Cơn đại dịch Corona toàn cầu đang đẩy con người vào 
giữa những nỗi sợ: Sợ mất sự an toàn bản thân, mất những giá trị 
kinh tế, chính trị, quyền lực, v.v… Đi tìm nguyên nhân của cơn đại 
dịch, người ta đổ lỗi cho cá nhân này, quốc gia kia, cho loài dơi, loài tê 
tê, nhưng lại sợ không dám nhìn vào chính tội lỗi của mình đã tàn phá 
môi trường sống là thiên nhiên do lòng tham lam hưởng thụ không 
đáy của mình. Bạn sẽ sống những giá trị Tin Mừng như thế nào để 
phản ứng lại lối sống tai hại đó? 

Sống Lời Chúa: Tập lối sống tiết độ và ý thức bảo vệ môi trường. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con khiêm tốn cậy trông vào Chúa. 
Amen. 


