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24/05/20                    CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A  
                                          Chúa Thăng Thiên 
                                               Mt 28,16-20 

 

RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho 

họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ 

tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em 

mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20) 

 

Suy niệm: Dân Do Thái ngày xưa không đi theo con đường thẳng từ Ai 

Cập để vào đất Ca-na-an, nhưng phải vòng quanh sa mạc vượt sông Gio-

đan mới vào được Đất Hứa. Các môn đệ cũng muốn “theo đường chim 

bay” để “bay thẳng” lên thiên đàng, nhưng Chúa không muốn thế. Chúa 

lên trời để định hướng lại cái nhìn của các môn đệ. Sứ mạng của Đức Ki-

tô đã hoàn tất trên thập giá nhưng sứ mạng của các ông thì chưa. Các ông 

phải quay trở lại Ga-li-lê, điểm hẹn của Chúa, để tiếp tục sứ mạng của 

mình tại chính điểm mà Đức Giê-su đã bắt đầu và thực hiện mệnh lệnh 

tối hậu của Ngài: loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. 

Mời Bạn: Mừng mầu nhiệm Chúa về trời, bạn bước vào một mùa vọng 

mới, mùa mong đợi Đức Ki-tô lại đến. Chúng ta, “những người Ga-li-

lê” ngày nay không được phép cứ đứng nhìn trời mà không làm gì cả, 

nhưng hãy quay trở lại công trường của mình là cuộc sống trần thế này, 

sắn tay áo xây dựng nó xứng tầm với “thành đô Giê-ru-sa-lem mới” 

trong ngày Đức Ki-tô lại đến. 

Chia sẻ: Phác thảo một số việc cụ thể bạn có thể làm để đưa mệnh lệnh 

của Chúa trước khi về trời áp dụng vào cuộc sống của bạn ngày hôm 

nay. 

Sống Lời Chúa: Bạn làm thật tốt bổn phận của bạn ngày hôm nay để 

cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành tông đồ, để 

con loan báo Tin Mừng Chúa cho chính những người chúng con gặp 

gỡ. Amen. 
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25/05/20                            TH  HAI TUẦN 7 PS 
                                 Th. Grê-gô-ri-ô VII, giáo hoàng 
                                                Ga 16,29-33 

 

CÙNG CHI N TH NG V I Đ C KI-TÔ 

“Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. 

Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! 

Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33) 

 

Suy niệm: Ceasar đã ngạo nghễ tuyên bố trước Nguyên Lão Viện Rô-

ma: “Veni, vidi, vici” (Ta đã đến, Ta đã thấy, và đã chiến thắng), để nói 

về chiến thắng thần tốc của ông tại Ponto (năm 47 tCN) trong công 

cuộc chinh phục các nước. Thế nhưng, ông chỉ triệt hạ được các thành 

trì, chứ không chinh phục được lòng người. Đức Giê-su cũng đã đến 

trần gian, đã nhìn thấy những nỗi khổ đau của con người và đã chiến 

thắng. Ngài chiến thắng thế gian, sự chết, quyền lực sự dữ. Khác với 

Ceasar, Ngài chinh phục lòng người, chinh phục không bằng phô 

trương sức mạnh, nhưng bằng cách tỏ tình yêu thương. Ngài chiến 

thắng cái ác bằng điều lành, thắng hận thù bằng tình thương, và thắng 

sự chết bằng sự sống lại. 

Mời Bạn: Nhớ lại đêm Canh thức Phục sinh, khi thắp ngọn nến của 

mình từ nến Phục sinh, bạn tuyên xưng niềm tin vào chiến thắng của 

Đức Giê-su. Bạn tuyên xưng tình thương thắng hận thù, chân lý thắng 

gian tà, sự sống mạnh hơn sự chết. 

Chia sẻ: Tôi có tin tưởng vào chiến thắng của Đức Giê-su không? 

Sống Lời Chúa: Tập tham dự vào chiến thắng của Đức Giêsu qua việc 

nỗ lực chiến thắng tính ươn lười, hay vượt thắng một đam mê bất chính. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng sự chết, hận thù, 

sự dữ. Xin cho chúng con được tham dự vào chiến thắng của Chúa, qua 

việc chiến thắng chính bản thân chúng con. Xin ban sức mạnh cho 

chúng con. Amen. 
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26/05/20                         TH  BA TUẦN 7 PS 
                             Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục 
                                            Ga 17,1-11a 

 

Đ C GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG 

“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho 

những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (Ga 17,9) 

 

Suy niệm: Thời đại ngày nay có rất nhiều người lợi dụng người khác 

để làm lợi cho mình: có người lợi dụng sự nghèo khó của người khác để 

bóc lột họ, có người lạm dụng sự đơn sơ của trẻ em để làm những 

chuyện đồi bại, có người còn khai thác sự nhẹ dạ của người khác để 

làm tiền, có người lợi dụng chức quyền để vinh thân phì gia… Tình yêu 

chân chính là một tình yêu không tính toán, không vụ lợi, nhưng luôn 

luôn tôn trọng người mình yêu mến. Chúa Giê-su đã thực hiện điều ấy 

khi Ngài tâm tình với Chúa Cha: “Con cầu nguyện cho họ. Con không 

cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi 

vì họ thuộc về Cha”. Chúa Giê-su không lợi dụng ai cả. Ngược lại, các 

môn đệ là những người mà chính Ngài đã tuyển chọn, Ngài rất đỗi yêu 

thương cầu xin cho họ để họ tiếp tục công việc rao truyền ơn cứu độ 

cho nhân loại. 

Mời Bạn: Trong cuộc sống, bạn có lợi dụng lòng yêu mến của người 

khác để bán rẻ địa vị Ki-tô hữu của mình bằng cách lừa đảo, nói dối để 

thủ lợi cho mình không? 

Chia sẻ: Người thích lợi dụng người khác là người không có tâm hồn 

quảng đại và là người không biết thông cảm với người khác, họ thường 

trở nên gánh nặng cho mọi người: gánh nặng tâm lý và khó nhọc của 

thân xác vì bị họ bóc lột. Bạn có nghĩ như vậy không? 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy xin lỗi một người đã bị bạn xúc phạm và làm 

tổn thương tình cảm và danh dự. 

Cầu nguyện: Giữa cuộc đời đầy gian dối lọc lừa, xin Chúa giúp chúng 

con dám sống và làm chứng cho Sự Thật.  
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27/05/20                         TH  NĂM TUẦN 7 PS 
                         Th. Au-gút-ti-nô Can-tơ-bơ-ri, giám mục  
                                             Ga 17,11b-19 

 

Ư C MONG HIỆP NHẤT 

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” (Ga 17,21) 

 

Suy niệm: “Hiệp nhất để loan báo Tin Mừng” là châm ngôn truyền 

giáo của nhiều tổ chức trong đạo chúng ta. Mong ước này phát xuất từ 

Chúa Giê-su, thông qua các môn đệ và đến với những ai tin vào lời các 

ngài giảng dạy. Nói đến hiệp nhất là gián tiếp nhìn nhận có nguy cơ  

hoặc thực sự đã có phân hóa, bất đồng, chia rẽ. Sự phân hóa này không 

theo trình tự của lý thuyết biện chứng: phải có đối kháng để đi tới một 

hợp nhất mới mẻ hài hoà hơn. Trên thực tế những sự phân hoá, bất 

đồng thường gây ra những phân ly, đổ vỡ kéo dài rất khó hoặc không 

thể hàn gắn về sau. Chúa Giê-su thấy trước nguy cơ này trước khi Ngài 

từ bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Lời cầu của Ngài còn là một 

mệnh lệnh cho các tông đồ phải xây dựng, bảo vệ sự hiệp nhất trong 

Hội Thánh, coi đó như điều kiện tiên quyết cho việc loan báo Tin 

Mừng. Sự hiệp nhất của Hội Thánh phải theo khuôn mẫu của sự hiệp 

nhất trong Chúa Ba Ngôi, để qua đó thế gian nhận biết Chúa Cha và 

Đấng Ngài sai đến là Giê-su Ki-tô, để mọi người được ơn cứu độ (Ga 

17,3). 

Mời Bạn: Tiếp nối sứ vụ của Chúa Giê-su và các môn đệ Ngài, mỗi tín 

hữu chúng ta cần phải canh cánh bên lòng châm ngôn: “hiệp quần tạo 

nên sức mạnh”, và sức mạnh này sẽ biến thành sức bật cho công cuộc 

truyền giáo hiện mọi thời và mọi nơi. 

Sống Lời Chúa: Cùng với cộng đoàn hoặc nhóm của mình, thực hiện 

chung một công tác tông đồ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình 

yêu Chúa, như tình yêu trong Chúa Ba Ngôi, hầu cho thế gian tin vào 

Chúa và được ơn cứu độ. 
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28/05/20                            TH  NĂM TUẦN 7 PS 
                                                Ga 17,20-26 

 

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA 

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con 

cũng ở đó với con.” (Ga 17,24)  

 

Suy niệm: Các tông đồ đầu tiên được biến đổi từ những ngư dân hồ 

Ga-li-lê trở thành môn đệ Chúa Giê-su qua ba hành động: đến, xem và ở 

lại. Ở lại là một quá trình dài lâu, không chỉ vài ba ngày, dăm ba tháng, 

đôi ba năm, nhưng là cả cuộc đời. Nhờ ở lại với Thầy Giê-su, các môn 

đệ nhận biết Thầy mình là Thiên Chúa ở giữa con người, rất mực yêu 

thương đến độ trở thành bạn hữu của họ. Ngài còn muốn nâng họ lên 

một tầm cao hơn nữa: “Con muốn rằng con ở đâu, những người Cha đã 

ban cho con cũng ở đó với con.” Đó là sự hiệp thông sâu xa nhất mà 

tình yêu có khả năng đem lại, một sứ điệp có sức biến đổi ý nghĩa cả 

cuộc đời ta khi biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương như vậy.  

Mời bạn - Chia sẻ: Đến lượt mình, chúng ta cũng được mời gọi diễn tả 

tình thương yêu ấy cho người khác. Trong những tháng qua, dịch bệnh 

Covid-19 làm cản trở nhịp sinh hoạt của đời sống xã hội và tôn giáo. Bị 

cách ly xã hội nhưng các tín hữu vẫn cảm nếm được tình yêu và lòng 

thương xót của Thiên Chúa, qua các sáng kiến mục vụ của các vị mục 

tử, qua các Thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể, cầu nguyện trực tuyến; các 

sáng kiến của lòng cảm thương đối với những phận người nghèo khó. 

Bạn đã sống đức tin, tình yêu trong hoàn cảnh này như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Sau Thánh lễ, thinh lặng cầu nguyện trước Chúa Giê-

su Thánh Thể, hay tìm một “góc riêng” để học biết cảm nếm tình 

thương của Chúa dành cho mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa vẫn luôn ở với con 

và yêu thương con mọi ngày. Amen. 
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29/05/20                          TH  SÁU TUẦN 7 PS 
                                     Th. Phao-lô VI, giáo hoàng 
                                               Ga 21,15-19 

 

CHÚA BI T CON M N CHÚA 

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, anh có mến Thầy 

hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con mến 

Thầy.” (Ga 21,15) 

 

Suy niệm: Chỉ có Chúa mới khẳng định một cách chắc chắn về tình 

yêu của Ngài đối với chúng ta: - một tình yêu luôn đi bước trước; - một 

tình yêu luôn trung thành; - một tình yêu đã yêu là yêu tới cùng. Còn 

Phê-rô dù đã từng mạnh miệng tuyên bố “có phải chết vì Thầy cũng 

không bỏ Thầy,” ông cũng “run” khi phải trả lời Thầy câu hỏi “có yêu 

không”. Dù biết mình thực sự yêu Thầy với tất cả tấm lòng, nhưng Phê-

rô cũng quá hiểu tình yêu của mình thật nhỏ bé mong manh, lại hay 

thay đổi, nên ông chỉ biết dựa vào tình yêu của Chúa để bảo đảm cho 

tình yêu của mình: “Thầy biết con mến Thầy”. 

Mời Bạn: Ít nhiều chúng ta kinh nghiệm cay đắng về tình yêu mong 

manh và hay thay đổi của chúng ta. Và chúng ta cũng cảm thấy như 

thánh Phê-rô, cần phải đặt tình yêu của mình ở trong một tình yêu lớn 

hơn: đôi tân hôn cam kết trước bàn thờ Chúa “để tình yêu của họ được 

Thiên Chúa đóng ấn” là vì thế. Nói rộng hơn, tôi tha thứ cho người 

khác là vì tôi đã được Chúa tha thứ nhiều hơn gấp bội phần; tôi dấn 

thân phục vụ người khác là vì Ngài đã phục vụ tôi đến độ hiến dâng cả 

mạng sống mình. 

Chia sẻ: Yêu người như Chúa yêu là cách lý tưởng để thăng tiến các 

mối quan hệ nhân loại. 

Sống Lời Chúa: Trước hoặc sau mỗi việc làm cho người khác, tôi tự 

hỏi: “Trong hoàn cảnh này của tôi, Chúa sẽ cư xử như thế nào?” 

Cầu nguyện: Hát: “Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con.” 
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30/05/20                       TH  B Y TUẦN 7 PS 
                       Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét 
                                             Lc 1,39-56 

 

NIỀM VUI CỦA THĂM VI NG 

“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói 

với em.” (Lc 1,45) 

 

Suy niệm: Nhà văn Antoine de Saint-Exupéry tâm sự: “Nếu bạn đến 

thăm lúc bốn giờ chiều, tôi sẽ cảm thấy vui từ lúc ba giờ.” Trong sự 

kiện Thăm viếng, người cảm thấy vui trước hết không phải là bà Ê-li-

sa-bét, nhưng là Đức Ma-ri-a. Niềm vui đã chớm nở nơi ngài từ lúc 

nhận được tin người chị họ son sẻ có thai lúc tuổi đã cao. Niềm vui ấy 

khiến ngài vội vã vượt quãng đường dài, núi đồi cách trở, để đến thăm 

và ở lại ba tháng phụ giúp bà Ê-li-sa-bét. Sự hiện diện của Đức Ma-ri-a 

ở ngôi nhà ở Ain-Karim đem lại niềm vui cho người chị họ. Một niềm 

vui quá lớn khiến bà phải “kêu lớn tiếng” chúc tụng, cũng như làm cho 

thai nhi Gio-an trong dạ mẹ nhảy lên vui sướng. Được cả hai Mẹ Con 

Đấng Cứu thế ưu ái viếng thăm là một vinh dự lớn lao, chứ đâu phải 

chuyện nhỏ.  

Mời Bạn: Đến nhà người quen, bạn bỏ giày dép dính bụi đất ngoài cửa 

rồi mới bước vào nhà. Cũng vậy, bạn hãy rũ  bỏ những dự tính ích kỷ, 

những giận hờn nhỏ nhen, để bước vào thế giới của người quen thân. 

Tựa như Đức Mẹ đưa Chúa Giê-su đến thăm gia đình bà Ê-li-sa-bét, 

bạn cũng hãy đem Chúa Giê-su, niềm vui của Tin Mừng, đến với các 

gia đình bạn thăm viếng, để nhờ vậy, các gia đình ấy cảm nhận sự hiện 

diện của Chúa giữa gia đình mình. 

Sống Lời Chúa: Tôi tập thói quen dành thời gian ngày Chúa Nhật để đi 

thăm các gia đình nghèo túng, ốm đau, tang chế, kém may mắn…  

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã hy sinh thời gian đi thăm viếng, 

ở lại nâng đỡ người chị họ. Xin cho con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng 

dành thời giờ cho việc thăm viếng các gia đình khác. 


