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29/03/20                              T TU N 5 MC – A  
                                                  Ga 11,1-45 

 

S   H N   AO     PH I CH T! 

“Thầy là sự sống lại và là sự sống... Chị có tin thế không?” 

 (Ga 11,26) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su làm cho anh La-da-rô. Tất cả câu chuyện rất 

phong phú về tình tiết và súc tích về nội dung này kết tinh ở sứ điệp mà 

Đức Giê-su trao cho cô Mác-ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai 

tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, 

sẽ không bao giờ phải chết.” 

 

Mời  ạn: Nếu bạn đã từng bàng hoàng trước cái chết của một người 

thân, và đã từng có lúc xao xuyến trước cái chết nhất định sẽ xảy đến 

với chính mình ở cuối đường đời này, thì sứ điệp trên kia dành cho bạn 

đó. Đức Giê-su là sự sống lại và là sự sống. Sẽ thật vô nghĩa nếu đó 

chỉ là chuyện riêng của Ngài, mặc kệ Ngài, cùng lắm là từ xa ta gửi cho 

Ngài „tấm thiệp‟ chúc mừng (hằng năm, khi kết thúc Tuần Thánh, có 

lẽ?) – còn ta, ta cứ an phận mà chết trong vô vọng, thậm chí chết ngay 

khi còn đi, đứng, khóc, cuời trên cõi đời này! Không, Đức Giê-su là sự 

sống lại và là sự sống, đó là chân lý có liên quan đến khát vọng sống 

vĩnh cửu của mỗi người chúng ta. Bởi vì “Ai tin vào Thầy thì dù đã chết 

cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải 

chết.” Vâng, đối với người tin vào Chúa, sự sống thay đổi chứ không 

mất đi, và cái chết chấm dứt cuộc sống này chỉ là cánh cổng họ bước 

qua để đi vào đời sống vĩnh cửu. Vấn đề duy nhất là: Bạn có tin thế 

không? 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn thỉnh thoảng thầm thĩ - như một lời 

nguyện tắt - câu thưa của cô Mácta sau đây: 

 

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên  

Chúa, Đấng phải đến trong thế gian. (Ga 11,27) 
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30/03/20                           T Ứ   I TU   5 M  
                                                  Ga 8,1-11 

 

XÉT MÌNH TRƯỚC  H    T ÁN  

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 

 (Ga 8,7) 

 

Suy niệm: “Ta giống nhau về việc sai lỗi, nhưng không bao giờ giống 

nhau về sự chấp nhận” (Nhà văn Mỹ A. Liccione). Các kinh sư và 

người Pha-ri-sêu đã cầm đá trong tay, sẵn sàng ném vào người phụ nữ 

bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Thế nhưng, chỉ cần một lời nói nhẹ 

nhàng của Đức Giê-su, họ lại từ từ bỏ các hòn đá lớn nhỏ xuống, rồi già 

trẻ lặng lẽ rút lui. Lúc đầu, họ hăng hái kết án người khác, vì không 

thấy lỗi lầm của mình. Chỉ khi Ngài bắt buộc họ phải đối diện với cõi 

lòng, chợt nhận ra bao tội tà dâm không bị bắt quả tang, lắm ước muốn 

thầm kín trái luân thường đạo lý. Rút lui, không lên án người khác, là 

họ chấp nhận mình không phải là kẻ vô tội. Họ vẫn còn đủ liêm sỉ để 

không lên án người chị em của mình. 

 

Mời  ạn: “Đừng dùng lời nói để phê phán, lên án, hay phàn nàn; 

nhưng để nhận thức đúng, gợi hứng và tạo ra năng lực cho người 

khác” (Nhà văn D. Mridha). Mỗi ngày bạn “ném đá” người khác không 

biết bao lần, vì quên nhìn và chấp nhận các sai lỗi của mình. Nhớ Lời 

Chúa dạy, bạn soi, xét mình kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời nhận định. 

Tích cực hơn, bạn tập thói quen sử dùng miệng lưỡi để nói lên lời khích 

lệ, nâng đỡ người chung quanh. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi tập nhìn lại mình, đối diện với những lầm lỗi của 

mình, trước khi bị cám dỗ xét đoán, lên án người khác. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm phục thái độ bình thản trước 

đối thủ và nhân từ với tội nhân của Chúa. Xin cho con có được sự bình 

thản khi thẳng thắn xét mình, cũng như nhân từ khi đối xử với người 

anh em. Amen. 
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31/03/20                        T Ứ B  TU   5 M  
                                                Ga 8,21-30 

 

THẬP   Á TÌNH YÊU 

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ nhận 

biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28) 

 

Suy niệm: “Thập giá là cửa sổ sâu thẳm nhất, thật sự nhất, chắc chắn 

nhất trong trái tim và tính cách của Thiên Chúa hằng sống và yêu 

thương” (Nhà thần học N. Wright). Thập giá là địa điểm và cũng là 

phương cách Đức Giê-su cho thấy Ngài yêu con người cho đến tận 

cùng, ở mức độ cao nhất: yêu thương đến độ sẵn lòng hiến sự sống 

mình cho họ. Ngài đã chẳng từng bảo các môn đệ rằng mình có thể xin 

Cha sai 12 đạo binh thiên thần đến cứu mình sao? (x. Mt 26,53). Thập 

giá cũng là cung cách cho thấy Cha sẵn sàng ban tặng cho nhân loại 

Người Con Một của mình vì yêu thương. Khi Đức Giê-su bị giương cao 

trên cây thập giá, con người sẽ nhận ra căn tính đích thực của Ngài: 

Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng Hằng Hữu. Đấng Hằng 

Hữu ấy sẽ kéo mọi người ra khỏi nơi diệt vong, đưa vào Nước Trời 

hạnh phúc. 

 

Mời  ạn: “Hãy nhìn vào thập giá và bạn sẽ biết một linh hồn có ý 

nghĩa thế nào với Chúa Giê-su” (Mẹ Têrêxa Calcutta). Bạn đừng ảo 

tưởng đi theo Chúa Giê-su mà không phải vác thập giá, hy sinh từ bỏ, 

chiến đấu can trường. Linh hồn bạn được cứu chuộc bằng giá Máu 

Thánh Ngài, bạn hãy nỗ lực sống cho xứng đáng. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi thay đổi cái nhìn về thập giá, không coi thập giá 

là điều phải tránh, nhưng sẵn sàng đón nhận, vui vẻ vác lấy mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa tự nguyện hy sinh mạng sống, 

danh dự mình cho con. Con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng giúp con 

vui vẻ vác thập giá ơn gọi, đời mình theo Chúa, vì muốn trở nên giống 

Chúa. Amen. 


