
 
                  

         
 

 

  

 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 2020 



 2 

26/04/20                       CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – A 
                                                    Lc 24,13-35 

 

NHẬN RA CHÚA KHI NGÀI BẺ BÁNH 

Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích 

Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao?” 

(Lc 24,32) 

 

Mời bạn nhập vai hai môn đệ Em-mau để chiêm ngắm. Họ chẳng xa lạ 

gì với những lời Kinh Thánh “từ Mô-sê đến các ngôn sứ.” Họ cũng 

biết rõ những điều xảy ra tại ngôi mộ trống do các bà thuật lại. Thế 

nhưng, những dữ kiện đó như một mớ rời rạc, vô nghĩa đối với họ, cho 

đến khi người lữ khách đồng hành ấy giải thích Kinh Thánh làm lòng 

họ “bừng cháy lên.” Rồi người lữ khách ấy lại đồng bàn dùng bữa tối 

với họ; và kìa, xem ông ấy bẻ bánh! Mọi sự bỗng trở nên mạch lạc, 

sáng tỏ: “Người lữ khách đó chính là Ngài!” 

Bạn ơi, những chữ viết, chứng từ, bánh và rượu chỉ trở thành Lời, Thịt 

và Máu khi hoà quyện nên một nơi con người Giê-su “chỗi dậy từ cõi 

chết.” “Lời” không có ý nghĩa gì nếu không phát xuất từ Chúa Giê-su 

Ki-tô phục sinh bằng xương bằng thịt. Bạn không thể thấu hiểu được 

“Lời” nếu không kết hợp trong “Thịt và Máu” Ngài. Và bạn cũng 

không thể đến với “Thịt và Máu” Ngài nếu không được “Lời” Ngài làm 

“bừng cháy lên”. Các môn đệ Emmau đã “nhận ra Chúa khi Ngài bẻ 

bánh” như thế đó. 

Chia sẻ: Việc suy gẫm Lời Chúa có giúp bạn yêu mến Thánh Thể hơn 

không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi suy gẫm Lời Chúa, bạn kết hợp với việc rước 

lễ thiêng liêng; và mỗi khi rước lễ, bạn dành ít phút để suy gẫm lại Lời 

Chúa bạn vừa nghe. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, con khao khát Chúa. Xin 

làm sống lại trong con tình yêu mến Chúa. Xin làm cho lòng con bừng 

cháy lên ngọn lửa nhiệt thành phục vụ Chúa nơi tha nhân. 
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27/04/20                              THỨ HAI TUẦN 3 PS 
                                                  Ga 6,22-29 

 

THANH LUYỆN ĐỘNG CƠ TÌM CHÚA 

“Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các 

ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,62) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su “đi guốc trong bụng” những người tìm Ngài 

sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Việc tìm kiếm này phản ánh mục đích 

đầy vụ lợi của họ là có của ăn mà không phải vất vả làm việc. Dẫu biết 

rằng có thực mới vực được đạo nhưng “người ta còn phải sống nhờ 

mọi lời miệng Chúa phán ra” nữa, chứ không chỉ nhờ cơm bánh mà 

thôi. Nếu không cẩn thận, chúng ta cũng dễ rơi vào cung cách giữ đạo 

vụ lợi: theo Chúa vì những mục đích trần thế, chứ không phải vì Ngài 

là Đấng Tạo Hóa dựng nên ta, là Cha nhân lành của ta. Đã từng có lúc 

trong thế kỷ trước, một số Ki-tô hữu tại Việt Nam bị mang tiếng là 

“theo đạo có gạo mà ăn”, song ngày nay không loại trừ còn có những 

tín hữu, nếu không được đáp ứng các nhu cầu vật chất khi cầu nguyện, 

họ sẵn sàng lơ là, nguội lạnh, thậm chí từ bỏ Chúa. 

Mời Bạn: Bạn hãy nhớ lại có lần Chúa Giê-su cũng dạy bạn hãy tìm 

kiếm Nước Thiên Chúa, còn những thứ khác Người sẽ ban cho sau (x. 

Mt 6,33) để xác định con đường đức tin mình đang đi, mục tiêu tối hậu 

đời mình đang hướng đến. Chính nhờ sự xác tín này, chúng ta sẽ nhìn 

các vấn đề xảy ra trong cuộc sống không chỉ dừng ở “số lượng,” nhưng 

còn ở tại các giá trị lâu bền muôn đời nữa. 

Sống Lời Chúa: Trong lời cầu nguyện, bạn xin Chúa ơn bình tâm 

trong mọi hoàn cảnh, dẫu lắm khi những nhu cầu cuộc sống không 

được đáp ứng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con biết được mục đích 

cuộc đời con trên trần gian này. Xin cho con biết tìm Chúa như là 

chuyện quan hệ nhất trên đời, vì những ai thành tâm tìm Chúa sẽ không 

thất vọng bao giờ! Amen. 
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28/04/20                        THỨ BA TUẦN 3 PS 
                         Th. Phê-rô Sa-nen, linh mục, tử đạo 
                                              Ga 6,30-35 

 

KHAO KHÁT BÁNH HẰNG SỐNG 

“Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” (Ga 6,34)  

 

Suy niệm: Trên hành trình đi về Đất hứa, dân Do thái lắm khi thiếu của 

ăn. Thiên Chúa đã ban man-na cho họ dùng làm lương thực suốt bốn 

mươi năm rong ruổi trong sa mạc (Xh 16,35). Do đó, sau khi được Đức 

Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, được cho ăn no nê, họ nghĩ ngay 

đến nguồn man-na mới; họ hăng hái chạy đi tìm Ngài để đòi được dấu 

lạ mới từ trời. Tuy nhiên, Ngài nói cho họ biết rằng Ngài sẽ ban cho họ 

bánh từ trời xuống như mong mỏi của họ, nhưng không phải là thứ 

bánh vật chất, ăn xong rồi sẽ đói lại. Bánh từ trời ấy là chính thân mình 

Ngài, ai lãnh nhận Ngài sẽ không còn đói khát trong tâm hồn mình nữa. 

Để rồi trên đường lữ hành trần thế, các tín hữu được nuôi dưỡng và bổ 

sức nhờ bánh bởi trời ấy.  

Mời bạn: Giữa cơn đại dịch Covid-19, Giáo hội nhiều nơi đã phải cử 

hành Thánh lễ mà không có người giáo dân tham dự. Việc không thể 

tham dự Thánh lễ và rước lễ là “thử thách” lớn cho các tín hữu. Nhờ 

các thánh lễ trực tuyến, rước lễ thiêng liêng, người tín hữu vẫn luôn 

được ơn nâng đỡ trong các cộng đoàn bị cách ly, ở vùng tâm dịch. 

Chia sẻ - Sống Lời Chúa: Những ai yêu mến nhiều sẽ cảm nghiệm 

được sự xa cách về thể lý, và ước mong được sớm gặp lại người mình 

yêu. Bạn có kinh nghiệm về lòng yêu mến ấy đối với Chúa Giê-su, với 

giáo xứ, Giáo hội chưa? Trong lúc cầu nguyện, bạn hãy khám phá mối 

thâm tình riêng tư với Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa là Bánh hằng sống cho 

con mỗi ngày. Xin cho con biết khát khao tìm kiếm, lãnh nhận Chúa 

trong từng khoảnh khắc riêng tư, nơi Nhà tạm, trong Thánh lễ và trong 

ngày sống. 



 5 

29/04/20                       THỨ TƯ TUẦN 3 PS 
                   Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT 
                                             Ga 6,35-40 

 

CÓ THỨ BÁNH TRƢỜNG SINH 

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai 

tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35) 

 

Suy niệm: Thế giới quảng cáo ngày nay không ngại dùng những ngôn 

từ cường điệu nhất để đề cao chất lượng sản phẩm của mình. Song 

chẳng có hãng bánh nào dám quảng cáo bánh của mình là bánh mà ai 

ăn vào sẽ sống mãi. Ở đây, Đức Giê-su tuyên bố rõ rằng Người là bánh 

trường sinh! Điều mà không ai dám mơ, lại hoàn toàn có thật! Đám 

đông dân chúng lặn lội vượt Biển Hồ, tuốn đến với Đức Giê-su, không 

phải vì tìm Người cho bằng tìm... bánh! Mới ngày hôm qua Chúa đã 

cho trên 5.000 người ăn bánh no nê, còn dư 12 thúng đầy. Thế nhưng 

hôm nay, Ngài không hóa bánh ra nhiều cho họ nữa; thay vào đó, 

Người tiết lộ rằng chính Người là Bánh trường sinh. Như một trò chơi 

lớn đi tìm mật thư, họ được dẫn đi từ thứ bánh thông thường (nhu cầu 

mà họ cảm nghiệm rất rõ, rất quen thuộc) đến thứ bánh có một không 

hai: bánh trường sinh (là nhu cầu thâm sâu nhất nơi mỗi người, song 

cũng rất thường bị thờ ơ). 

 

Mời Bạn: Trong khi cố gắng đáp ứng những nhu cầu vật chất trong 

cuộc sống thường ngày, chúng ta đừng lãng quên tìm kiếm sự sống tâm 

linh, sự sống vĩnh cửu, đó mới là nhu cầu quan trọng số một. 

 

Chia sẻ: Chúa Giê-su là bánh trường sinh, theo bạn, đâu là thái độ 

hưởng ứng thích đáng nhất đối với sứ điệp này ? 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, trước mỗi bữa ăn, bạn xin Chúa cho mình 

biết đói khát bánh trường sinh của Chúa. 

 

Cầu nguyện: Hát “Ta là Bánh hằng sống”. 



 6 

30/04/20                       THỨ NĂM TUẦN 3 PS 
                                    Th. Pi-ô V, giáo hoàng 
                                             Ga 6,44-51 

 

ĐÓN NHẬN NGÔI VỊ GIÊ-SU 

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống 

muôn đời.”     (Ga 6,51) 

 

Suy niệm: Nhà văn G. Shaw khuyên ta: “Bạn đừng muốn trường sinh 

bất tử làm gì, chỉ là chuyện công dã tràng thôi.” Với ông, trường sinh 

bất tử ở đây thuộc lãnh vực thể lý, làm gì có chuyện trường sinh ấy 

trong cuộc đời này. Chúng ta hoàn toàn đồng ý với ông, trường sinh 

hay sự sống muôn đời ta nhắm đến không phải thuộc lãnh vực thể lý, 

nhưng là sự sống thần linh. Sự sống ấy Đức Giê-su hứa ban cho ai lãnh 

nhận Thịt và Máu Ngài. Ăn Thịt và uống Máu Thánh Ngài là đón nhận 

chính bản thân Ngài, Ngôi vị Ngài, đi vào trong mối tương quan thân 

thiết với Ngài, ở lại trong Ngài, trong tình yêu mến Ngài. Nhờ vậy, 

Ngài đi vào cuộc đời ta, chi phối lối nghĩ, ảnh hưởng lối ứng xử, điều 

hành lối sống của ta trong từng giây phút.  

Mời Bạn: Chúa Giê-su muốn được nghiền nát để trở nên lương thực 

hằng ngày của bạn, thành thịt thành máu bạn, nên một với bạn trong bí 

tích Thánh Thể. Để được vậy, trước hết bạn rước Chúa cách sốt sắng, 

cầm lòng cầm trí cám ơn Chúa mỗi khi rước lễ. Thứ đến, bạn để Ngài 

đi vào cuộc sống hằng ngày của mình qua việc quan tâm xem Ngài 

muốn bạn sống thế nào trong bậc sống của mình. 

Sống Lời Chúa: Tôi xem lại cách đón nhận Chúa mỗi ngày (mỗi tuần) 

lúc rước lễ, để việc rước lễ trở thành nguồn vui, nguồn mạch sự sống 

muôn đời cho cuộc đời mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã hạ mình đến với con 

cách trọn vẹn mỗi khi con rước Chúa. Xin cho con biết cám ơn Chúa 

cho xứng đáng, ở lại mãi trong tình yêu Chúa. Amen. 
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01/05/20     THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS 
                            Thánh Giuse Thợ 
                                           Mt 13,54-58 
                               

Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn 
 

"Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn..." 

Có lẽ không một người công giáo Việt Nam nào mà không thuộc nằm lòng 

bài thánh ca trên đây của cố linh mục Ðạo Minh, dòng thánh Giuse... Tác giả 

đã sáng tác ca khúc trong giai đoạn đau thương của đất nước giữa hai thập 

niên 40 – 50. Trong cảnh sống đó, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy gần 

gũi với thánh Giuse, vị thánh được mệnh danh là người công chính, nhưng 

đồng thời cũng là con người thinh lặng nhất trong Phúc Âm. Có rất nhiều thứ 

thinh lặng. Thinh lặng của những người câm điếc, bị trói buộc trong bất lực tự 

nhiên của mình. Thinh lặng trong cô đơn buồn chán. Thinh lặng trong căm 

thù oán ghét. Thinh lặng trong khép kín ích kỷ. Thinh lặng trong kiêu hãnh 

trước đe dọa, thử thách... 

Thánh Giuse đã thinh lặng trong tinh thần chấp nhận và chiêm niệm. Trong 

cuộc sống âm thầm tại Nazaréth, thánh Giuse đã thinh lặng để chiêm ngưỡng 

mầu nhiệm nhập thể kỳ diệu trong con người của Chúa Giêsu. Cuộc đời của 

thánh Giuse đã bắt đầu bằng một giấc mơ để rồi tiếp tục trong một giấc mơ 

triền miên. Nhưng đây không phải là một giấc mơ của mộng ảo phù du, mà là 

một giấc mơ trong chiêm niệm về hiện thực... 

Trong sự thinh lặng chiêm niệm ấy, từng biến cố nhỏ của cuộc sống đã mang 

nặng sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. 

Hôm nay là ngày lao động Quốc tế. Ngày lao động Quốc tế này gợi lại cả một 

quá trình tranh đấu của giới thợ thuyền của Âu Châu vào đầu thế kỷ vừa qua. 

Từ những bất công xã hội, cuộc đấu tranh của giới thợ thuyền đã làm trồi dậy 

phẩm giá của con người và giá trị của sự cần lao... 

 Ðối với người Kitô, ngày Quốc tế lao động này gắn liền với con người của 

Thánh cả Giuse, quan thầy và gương mẫu của giới cần lao. Do đó ngày hôm 

nay đối với chúng ta phải là một ngày của suy tư và cầu nguyện. Suy tư về ý 

nghĩa và giá trị những công việc hằng ngày của chúng ta. Cầu nguyện cho 

mọi người biết nhận ra sự hiện diện và tác động và lời kêu mời của Chúa 

trong cuộc sống... 

  

(Trích trong „Lẽ Sống‟ – Radio Veritas Asia) 
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02/05/20      THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS 
                       Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT 
                                              Ga 6,60-69 

 

“BỎ THẦY, CON BIẾT THEO AI!” 

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời 

đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68) 

 

Suy niệm: Có ai ngờ một con người bộc trực như Phê-rô lại có thể nói 

lên một lời dạt dào cảm xúc như thế: Giữa lúc đám đông nhao nhao bất 

bình, nhiều môn đệ nao núng vì những lời “gây sốc” của Thầy Giê-su, 

phải là một môn đệ say mê gắn bó với Thầy đến tột độ như Phê-rô mới 

có đủ can đảm để thốt lên: “Bỏ Thầy, thì chúng con biết đến với ai!” 

Đối với người môn đệ tận trung này, Đức Giê-su không chỉ là một 

người thầy, một bậc thánh nhân, nhưng hơn thế nữa, Thầy là lẽ sống 

còn của môn đệ, vì Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là Thiên 

Chúa, chỉ có Thầy “mới có lời đem lại sự sống đời đời”. 

Mời bạn: Lời tuyên xưng đó, theo lối nói của thánh Phao-lô, dù có vẻ 

“điên điên” (x. 2Cr 11,23), nhưng lại là lời tuyên xưng rất thật và mạnh 

mẽ nhất của bất cứ ai chọn đi theo làm môn đệ Đức Ki-tô.  

Hướng về ngày mai, Chúa Nhật tuần IV Phục Sinh, lễ Chúa Chiên 

Lành, ngày  cầu nguyện cho ơn thiên triệu, lời trần tình của Phê-rô cũng 

nói lên tâm trạng và thái độ quyết liệt, triệt để của người quyết chọn 

theo ơn gọi tu trì: chỉ có Ngài là “đối tượng duy nhất” của đời mình, vì 

“bỏ Ngài, con biết theo ai!” 

Sống Lời Chúa: Hằng ngày bạn dành thời gian thích hợp để tâm sự với 

Chúa  bằng những tâm tình thân thiết nhất. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cho chúng con tin và nhận 

biết Chúa, là Đấng Thánh được Chúa Cha sai đến. Xin Chúa cho mọi 

người nhận ra và trở nên môn đệ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con 

quảng đại từ bỏ mọi sự để chọn Chúa, vì Chúa mới có lời đem lại sự 

sống đời đời. Amen. 


