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05/04/20                    CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A 
                Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 
                                             Mt 21,1-11 

NGƯỜI LÀ AI? 

Khi Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và 

thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn 

sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.” (Mt 21,10-11) 

 

Suy niệm: Khi chứng kiến quyền năng của Chúa, các môn đệ đã phải 

thốt lên: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” 

(Mc 4,41). Câu hỏi đó tiếp tục là thắc mắc của cư dân thành Giê-ru-sa-

lem khi họ chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có: Một đoàn rước 

trọng thể bởi một đám rất đông hò reo vang trời. Tuy nhiên, nhiều 

người lại không biết nhân vật chính của cuộc rước đó là ai, họ mới hỏi 

nhau: “Ông này là ai vậy?” Câu trả lời cũng đến từ phía đám đông 

nhưng xem ra không mấy rõ ràng: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét.” 

Hiển nhiên, nhiều người Do-thái vẫn chỉ coi Đức Giê-su là một ngôn sứ 

giống như bao ngôn sứ thời Cựu Ước của họ. Họ trả lời nhưng chính 

câu trả lời của họ vẫn mơ hồ về căn tính của Chúa. Chỉ khi Phi-la-tô 

điệu Chúa cho dân chúng với bộ dạng không còn là người để “giới 

thiệu”: “Này là Người”, thì chúng ta mới thấy đây mới đích thực là 

Đấng Mê-si-a –nghĩa là Ki-tô– Người phải chịu đau khổ, chịu chết để 

cứu chuộc nhân loại. 

Mời Bạn: “Đức Giê-su là ai?” Đó không chỉ là thắc mắc của dân thành 

Giê-ru-sa-lem năm xưa mà còn là câu hỏi của nhân loại thời nay, đặc 

biệt là những người đang khao khát được biết về căn tính thật sự của 

Đức Giê-su. Bạn là Ki-tô hữu, bạn sẽ giới thiệu Chúa cho người khác 

như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Suy niệm Đàng Thánh Giá để hình ảnh Chúa Chịu 

Đóng Đinh được khắc sâu trong tâm hồn bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ơn can đảm để 

chúng con dám giới thiệu Chúa cho tha nhân. 
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06/04/20                       THỨ HAI TUẦN THÁNH 
                                             Ga 12,1-11 

 

CHỊU KHỔ NẠN VỚI CHÚA KI-TÔ 

Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành 

cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,7) 

 

Suy niệm: Người đời hẳn sẽ bảo rằng Chúa Giê-su nói “gở” khi bênh 

cô Ma-ri-a khi nói rằng việc cô lấy dầu cam tùng nguyên chất xức chân 

Chúa là “có ý dành cho việc mai táng Thầy.” Nhưng chúng ta nhớ rằng 

Ngài đã nói lẽ sống của Ngài ở đời này, hay “lương thực” của Ngài là 

“thi hành ý muốn của Đấng đã sai Ngài” (Ga 4,34), mà ý Chúa Cha là 

Người Con phải hiến thân chịu chết để cứu chuộc muôn người. Chính 

vì thế, Chúa Giê-su đón nhận việc cô Ma-ri-a xức dầu thơm như một 

cách để cô tham dự với Ngài trong sứ mạng cứu thế. Và ngay cả anh 

La-da-rô, em cô, người đã chết bốn ngày được Chúa cho sống, cũng 

được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa khi anh bị người Do Thái liệt 

vào “danh sách đen” với Ngài, chỉ vì anh đã trở nên nhân chứng cho 

Đức Ki-tô chịu chết và phục sinh. 

Mời Bạn: Mỗi người chúng ta cũng đều lãnh nhận một sứ mạng trong 

cuộc sống. Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta cũng biết hoàn thành sứ 

mạng của mình cho dù có khổ đau, có thử thách trong đời, chỉ mong 

cho ý Chúa thể hiện. Tuần Thánh là đỉnh cao của Năm Phụng Vụ. Lời 

Chúa chúng ta thực thi sứ mạng của mình bằng cách kết hiệp với Chúa 

Ki-tô trên con đường khổ nạn của Ngài. 

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh, bạn gia tăng việc hy sinh hãm 

mình đồng thời quyết sống hiền lành khiêm nhường để cùng tham dự 

với Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn của Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết vác lấy thập giá đời 

con để bước theo chân Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con 

hoàn thành ơn gọi đời mình. Amen. 
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07/04/20                     THỨ BA TUẦN THÁNH 
                                      Ga 13,21-33.36-38 

 

LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN 

“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ 

thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,37) 

 

Suy niệm: Giữa bữa tiệc ngập tràn tình Thầy-trò, huynh đệ chí thiết, 

các môn đệ còn chưa hết bất ngờ về việc Thầy rửa chân cho họ với bài 

học yêu thương  phục vụ, Thầy Giê-su lại tiết lộ một tin chấn động như 

sét đánh ngang tai: một trong những người ngồi đây cùng ăn cùng uống 

với Thầy nhưng sẽ “bán đứng” Thầy. Phê-rô người môn đệ trung thành 

nhanh nhảu ra hiệu cho Gio-an, người bạn đồng môn “ăn ý” nhất, để dò 

hỏi Thầy, quyết truy cho ra tên phản bội. Ông còn hùng hồn tuyên bố 

quyết tâm không bỏ Thầy dù có phải thí mạng sống mình. Lời Chúa 

cảnh báo như một gáo nước lạnh dội vào cái đầu nóng của ông: “Anh sẽ 

thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, 

anh đã chối Thầy ba lần.” Quả như Chúa nói, lòng nhiệt thành “lửa 

rơm” của Phê-rô không giúp ông đứng vững trong bản tính yếu đuối 

của mình. 

Mời Bạn: Đã bao lần chúng ta cũng thưa với Chúa những lời “đao to 

búa lớn” như Phê-rô? Có khi đó là những điều quyết tâm anh hùng sau 

những kỳ tĩnh tâm sốt sắng. Có khi là tâm tình nhiệt thành quảng đại 

ngày khấn dòng hoặc chịu chức. Điều đó không sai, nhưng với điều 

kiện đừng quên thân phận mình mỏng dòn yếu đuối, vì Chúa nói: 

“Không có Thầy, anh em không làm gì được.” Và đừng quên lời thư 

thánh Phao-lô: “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo 

ngã” (1Cr 10,12). 

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh, mỗi ngày bạn dành một ít thời 

gian tĩnh lặng để ở một mình với Chúa và thưa với Ngài những lời thân 

thiết nhất. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ con giữ để con trung thành phụng sự 

Chúa. 
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08/04/20                            THỨ TƯ TUẦN THÁNH 
                                                 Mt 26,14-25 

 

LÀ MÔN ĐỆ TRUNG TÍN 

Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: 

“Chính anh nói đó!” (Mt 26,25) 

 

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay mô tả rõ nét hơn về chân tướng của Giu-

đa: một con người tham lam, dối trá, một môn sinh cạn tình với Thầy. 

Vì cạn tình nên ông không ngần ngại nộp linh hồn cho quỷ dữ (x. Ga 

13,27) khi bán rẻ lương tri, phản bội Thầy mình. Ta không hiểu vì sao 

một người được Thầy thương tuyển lựa vào nhóm Mười Hai, được ở 

với Thầy, được sai đi, mà lại trở mặt như vậy! Việc được giao trách 

nhiệm giữ túi tiền chung cho thấy Thầy tin tưởng ông rất nhiều. Phải 

chăng thân xác thì đi theo Thầy, nhưng tâm hồn Giu-đa đã bị tiền bạc 

mê hoặc, bị tinh thần thế tục xâm chiếm đến độ quên hết ý nghĩa đời 

sống của người môn đệ? Ba mươi đồng bạc – giá của một người nô lệ – 

lớn đến mức có thể bán cả Thầy mình sao?  

 

Mời Bạn: Hiện nay bạn đang đặt điều gì lên hàng đầu: danh lợi, tiền 

tài, thú vui, hưởng thụ? Chúa Giê-su còn là Thầy, là Chúa của đời bạn 

không? Hay Ngài cũng chỉ là một trong các quan tâm của bạn? Là môn 

đệ Chúa, bạn hãy trung thành với Thầy mình, làm theo lời Thầy dạy: 

cởi bỏ con người cũ với đam mê, ích kỷ, suy tính, lợi lộc cho bản thân 

mình, để dấn thân cho thiện ích chung, nhằm mặc lấy con người mới 

trong Đức Ki-tô. 

 

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh bạn tập yêu mến Chúa bằng cách 

quyết tâm chừa bỏ một thói xấu hay phạm. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn đối xử 

thân tình với chúng con, dù chúng con nhiều lần xúc phạm đến Chúa. 

Xin cho chúng con biết đáp lại bằng cách từ bỏ con đường tội lỗi xưa, 

sống hết mình với tình yêu Chúa. Amen.  
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09/04/20                  THỨ NĂM TUẦN THÁNH 
                                          Ga 13,1-15 

 

YÊU ĐẾN CÙNG 

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế 

gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình 

còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su như bị giằng xé đôi đàng: một đàng, đã đến giờ 

Ngài “rời bỏ thế gian để về với Chúa Cha,” Đấng Ngài mến yêu vô 

cùng, mặt khác Ngài cũng yêu thương các môn đệ là “những kẻ thuộc 

về mình còn ở thế gian.” Để bày tỏ tình yêu đến cùng ấy, Chúa Giê-su 

đã cúi xuống rửa chân cho từng người –một hành động gây khó hiểu mà 

sau này các Tông đồ mới hiểu được. Tình yêu cần được cảm nhận bằng 

lý luận của con tim chứ không phải bởi một thứ lý trí lạnh lùng. Vả lại, 

làm sao có thể hiểu được khi đầu óc các ông còn nặng nề những toan 

tính, nào là tranh nhau quyền làm lớn, nào là tham lam bán Chúa vì 30 

đồng bạc. Thật vậy, bao lâu lòng trí  còn nặng nề bởi những ham hố lợi 

lộc và vinh hoa phú quí, thì bấy lâu người ta chưa thể hiểu thấu tình 

yêu.  

Mời Bạn: Đức Ki-tô, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một, Ngài 

vẫn yêu thương thế gian và yêu cho đến cùng. Chỉ có điều, Chúa muốn 

tình yêu ấy phải thể hiện qua trung gian những kẻ thuộc về Ngài: “Anh 

em hãy làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,14). 

Sống Lời Chúa: Qua những cử hành của ngày Thứ Năm Thánh, nhất là 

việc chầu Thánh Thể đêm nay, chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa để thấu 

hiểu tình yêu cho đến cùng của Ngài, rồi đến lượt mình, chúng ta cũng 

yêu anh em bằng một tình yêu đến cùng như vậy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tình yêu cho đến cùng khiến Chúa hiến 

dâng mạng sống vì con, xin hãy thánh hiến con trong tình yêu của 

Chúa. Amen. 
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10/04/20                  THỨ SÁU TUẦN THÁNH 
             Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa  
                                     Ga 18,1-19,42 

 

NHÌN VÀ THẤY 

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. (Ga 19,37b) 

 

Suy niệm: Chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm: Cùng nhìn vào một sự 

vật hay một ai đó nhưng mỗi người sẽ thấy mỗi cách khác nhau. Ai 

cũng có thể nhìn lên thập giá Chúa Ki-tô, “nhìn lên Đấng chịu đâm 

thâu”, nhưng mỗi người đã thấy gì? Những người lính hẳn đã nhìn lên, 

nhưng với ánh mắt lạnh lùng vô cảm: họ thấy một tên tử tội. Các kinh 

sư và người Pha-ri-sêu nhìn lên để chế nhạo, sỉ nhục: họ thấy hả hê vì 

đối thủ của họ bị loại bỏ cách nhục nhã. Còn các môn đệ có lẽ đã không 

kịp nhìn lên thập giá, nhưng hẳn họ phải đợi tới ngày thứ ba để thấy 

Ngài chỗi dậy từ cõi chết. 

Mời Bạn: Ngày nay biết bao người cũng nhìn lên thập giá Chúa Ki-tô. 

Những người không tin thấy đó là sự điên rồ. Đồng thời họ cho rằng 

những ai tin vào “Đấng chịu đâm thâu” cũng điên rồ. Còn bạn, bạn tin 

vào Đấng Ki-tô chứ? Bạn nhìn lên Đấng chịu đâm thâu và bạn có thấy 

được đánh động bởi tình yêu đến cùng của Ngài, yêu đến mức đổ ra đến 

giọt máu và nước cuối cùng để cứu chuộc bạn và toàn thế giới? Bạn đã 

nhiều lần nghe đọc Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su, đã suy gẫm 

Đàng Thánh Giá, và có khi bạn vẫn đeo Thánh Giá trên mình. Bạn có 

tâm tình và thái độ nào? Nhìn vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa, 

lòng bạn có cảm chút gì chăng? 

Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ cung kính tôn thờ Thánh giá Chúa, 

hoặc hôn Thánh Giá bạn đang mang trên mình. 

Cầu nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, xin cho con cảm nghiệm 

tình yêu của Chúa nơi mầu nhiệm Thập Giá. “Ôi máu và nước tuôn ra 

từ trái tim Chúa Giê-su là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng 

con, con trông cậy nơi Ngài.” 
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11/04/20                         THỨ BẢY TUẦN THÁNH| 
                                             Ga 18,1-19,42 

 

CHÚA CHẾT 

Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30) 

 

Suy niệm: Đồng hành với Chúa Giê-su trên con đường thập giá và 

dừng lại trước cái chết của Người. Ai cũng mong có mặt bên người 

thân của mình trong những khoảnh khắc cuối cùng của người ấy. Dù là 

một bệnh nhân đang hấp hối trên giường hay một tử tội đang bị dẫn độ 

ra trường bắn, đó bao giờ cũng là một khoảnh khắc hết sức thiêng liêng, 

một khoảnh khắc mầu nhiệm. 

Người thân của ta đang kinh nghiệm nỗi chết! Kinh nghiệm này, trong 

giây phút này, là của riêng người ấy, thuộc về một mình người ấy. Ta 

đứng đó, thiết tha muốn san sẻ, nhưng hiểu rằng mình không thể nào 

san sẻ được. Ta đứng đó, như để cho người thân mình vơi bớt nỗi cô 

đơn, nhưng kỳ thực là để nhìn ngắm nỗi cô đơn được người thân mình 

uống cạn. Ta đứng đó, lặng nhìn… Chúa Giê-su đã chết vì yêu ta. Tình 

yêu ấy trước hết gọi mời ta nếm cảm. Rồi, trong cuộc „đối thoại thinh 

lặng‟ này, tình yêu của Người sẽ chinh phục và biến đổi ta, vừa trực 

tiếp vừa sâu xa hơn bất cứ thứ xúc cảm sướt mướt nào. Xin Chúa 

Thánh Thần giúp ta biết „buông mọi khí giới xuống‟, và để cho Ngài 

làm việc... 

Mời Bạn: Đọc chậm rãi, với đầy ý thức, trình thuật khổ nạn trong Phúc 

Âm theo thánh Gio-an (Ga 18,1–19,42). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su chịu khổ nạn, Chúa đã đi đến cùng con 

đường vâng phục Thánh ý Cha, và đã san sẻ đến cùng thân phận kiếp 

người. Xin cho chúng con, từ nay, dù trong bất cứ cảnh ngộ nào của 

cuộc sống, cũng đừng bao giờ lãng quên rằng: „Chúa đã chết vì yêu 

tôi‟. Để từ nay, chúng con chỉ còn một nghĩa sống cho Chúa và một 

nghĩa chết cho Chúa mà thôi. Amen. 

 


