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17/05/20                  CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A  
                                               Ga 14,15-21 

 

CHÚA VẪN ĐANG TỎ MÌNH CHO TA 

“Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ  yêu mến người ấy, 

và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời này khi từ biệt các môn đệ trước 

khi Ngài chịu tử nạn. Có thể nói đây là di chúc của người ra đi gửi cho 

người ở lại. Và Chúa Giê-su lo lắng cho các môn đệ, vì các ông sẽ chao 

đảo khi không có Thầy ở bên. Do đó, Ngài dặn dò những lời căn cốt 

nhất để vững tâm các ông: Mặc dù Thầy ra đi, nhưng các môn đệ vẫn 

có thể gặp được Thầy. Vì Ngài đã hứa, ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ yêu 

mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Hơn thế nữa, người ấy còn 

được Chúa Cha yêu mến. Như thế, việc Chúa Giê-su phục sinh và lên 

trời, không phải là lúc con người vụt mất Chúa, nhưng Ngài là niềm hy 

vọng cho con người. Vì giờ đấy, chúng ta có thể gặp được Chúa Giê-su 

khắp mọi nơi, được ở với Ngài mãi mãi nếu chúng ta yêu mến Ngài. 

 

Mời Bạn: Được gặp Chúa là ao ước của cả cuộc đời chúng ta. Nhưng 

nhiều Ki-tô hữu không khỏi băn khoăn, tại sao con cầu nguyện, dự lễ 

mà con không gặp được Chúa? Nhưng bạn thử hỏi, Chúa sẽ gặp bạn 

cách nào đây? Không phải vì Chúa không hiện ra với bạn, nhưng bạn 

đã bắt Chúa hiện ra theo cách của bạn. Chẳng hạn như, Chúa phải hiện 

ra với tôi cách hữu hình như Chúa đã từng hiện ra với các tông đồ xưa, 

hay với các thánh. Không! Bạn yêu mến Chúa thì bạn thấy Chúa đang 

tỏ mình cho bạn. 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, ở nhà, đi chợ hay đến công trường, đi học 

hay đi làm, tôi nhớ Chúa đang tỏ mình cho tôi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn ghi nhớ lời hứa dành cho chúng 

con, còn chúng con thì rất hay quên Chúa. Xin cho chúng con hằng nhớ 

rằng, Chúa đang sống và tỏ mình ra với chúng con. 
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18/05/20                            THỨ HAI TUẦN 6 PS 
                                Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo 
                                              Ga 15,26-16,4a 

 

ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ LÀM CHỨNG 

“Thần Khí sự thật… sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng 

làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 16,26) 

 

Suy niệm: Hoạt động của Thánh Thần được ví như gió: “Gió muốn 

thổi đâu thì thổi… Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8). 

Chính vì thế mà ngay viên sĩ quan trưởng đội hành quyết Chúa Giê-su 

cũng có thể làm chứng: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 

15,39). Thế nhưng sứ mạng làm chứng cho Đức Giê-su được trao một 

cách đặc biệt cho những người là môn đệ của Ngài. Lời Chúa hôm nay 

cho thấy hai điều kiện để lời chứng cho Đức Giê-su là lời chứng có giá 

trị. 1/ “Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng về Thầy,” vì thế ai làm chứng 

cho Chúa Giê-su thì phải làm chứng cùng với Chúa Thánh Thần. 2/ 

Việc làm chứng không chỉ là một lời nói, một việc làm riêng lẻ, mà 

phải là cả một cuộc sống xuyên suốt và trung thành với lời chứng của 

mình, của người “vẫn ở với Chúa ngay từ đầu.” 

Mời Bạn: Dù bạn chưa là ki-tô hữu bạn vẫn có thể làm chứng cho Đức 

Ki-tô. Nhưng khi bạn ở lại với Chúa Ki-tô, để Ngài biến đổi bạn trong 

Chúa Thánh Thần, lúc đó bạn đích thực là môn đệ trọn vẹn của Ngài, 

và lúc đó, việc cùng với Chúa Thánh Thần làm chứng cho Đức Ki-tô 

trở nên lẽ sống của bạn trong mọi giây phút của cuộc sống, ngay cả 

trong những hoàn cảnh bi đát nhất. 

Sống Lời Chúa: Làm thật tốt việc phục vụ tha nhân hay việc bổn phận 

thường ngày của mình với ý hướng làm chứng cho Chúa Giê-su, Đấng 

phục sinh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con trở nên môn đệ 

đích thực của Chúa khi chúng con là chứng nhân cho Chúa, Đấng đã 

chịu chết và sống lại để cứu chuộc thế nhân. 
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19/05/20                            THỨ BA TUẦN 6 PS 
                                                Ga 16,5-11 

 

DI SẢN THÁNH THẦN 

“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” (Ga 16,7) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su không để lại cho các môn đệ bạc vàng bổng lộc 

hay quyền cao chức trọng như các ông mơ tưởng. Ngài để lại một di 

sản các ông không bao giờ nghĩ tới là chính Thánh Thần. Quả thật, 

Thánh Thần luôn hiện diện trong mọi hoạt động của Chúa Giê-su. 

Trong Thánh Thần, Ngài đến cùng Chúa Cha (Lc 10,21); trong Thánh 

Thần, Ngài đem Tin Mừng cho người nghèo (Lc 4,28). Khi tiên báo về 

giờ ra đi của mình, Ngài hứa ban Thánh Thần, Đấng Bầu cử từ nơi 

Chúa Cha và nơi Ngài sẽ đến ở với các ông, giúp các ông trung thành 

theo Chúa và làm chứng cho Ngài. Điều Chúa Giê-su hứa đã được hiện 

thực. Sau ngày Chúa lên trời, Thánh Thần đã được ban xuống, biến các 

môn đệ nhát đảm sợ sệt thành những chứng nhân hăng say rao giảng 

Tin Mừng. 

 

Mời Bạn: Giữa cảnh đại dịch đau thương chết chóc, biết bao con người 

đang sống và chết cho tình yêu với những hy sinh, chia sẻ, rất sống 

động và sáng tạo. Điều đó cho thấy Thánh Thần đang làm việc mạnh 

mẽ trong các tâm hồn. Chúng ta hãy mở rộng cõi lòng để Thánh Thần 

Chúa đến ban bình an và biến đổi chúng ta nên những sứ giả cho tình 

yêu Chúa cho anh em. 

 

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn dành một khoảnh khắc 

thinh lặng cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và trợ giúp bạn làm theo 

thánh ý Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến đổi mới tâm 

hồn con. Trong cảnh gian nan khốn khó, xin giúp con giữ vững niềm tin 

tưởng và hi vọng nơi Chúa; không bao giờ quên rằng Chúa đang ở bên 

và cùng đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Amen. 



 5 

20/05/20                              THỨ TƯ TUẦN 6 PS 
                                Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục 
                                                 Ga 16,12-15 

 

THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY 

“Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn 

vẹn… Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người 

lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,13.15) 

 

Suy niệm: Cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh là Sách Khải Huyền 

được viết vào khoảng năm 100, nhưng không phải là kể từ ngày ấy Thiên 

Chúa đã lặng im không còn nói, không còn dạy bảo con người điều chi 

nữa. “Trong thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người 

Con…” (Dt 1,2). Những điều Thiên Chúa muốn nói qua Người Con đã 

được ghi lại trong bộ Thánh Kinh, còn Chúa Thánh Thần dần dần vén 

màn cho chúng ta thấu hiểu được sự thật toàn vẹn. Chính vì thế, chúng ta 

không lấy làm lạ khi thấy các tông đồ phải đợi đến khi Chúa Thánh Thần 

hiện xuống mới hiểu được những lời Chúa Giê-su đã nói. Và cũng không 

lấy làm lạ khi những lời đã được viết ra cả hằng ngàn năm nay, mỗi khi 

được tuyên đọc, vẫn khơi dậy trong chúng ta những tâm tình những sự 

hiểu biết và những sứ vụ luôn luôn mới. 

Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn luôn phán dạy bạn: Mỗi khi bạn đọc hoặc 

nghe Lời Chúa, chính Chúa Giê-su trực tiếp nói với bạn vì Ngài là 

Đấng Phục Sinh, “Đấng đã chết mà nay vẫn đang sống,” và Chúa 

Thánh Thần giúp bạn hiểu Lời Chúa Ki-tô vì “Người lấy của Thầy mà 

loan báo cho anh em”. 

Chia sẻ: Nhìn lại chính việc chia sẻ Lời Chúa: Bạn đang chia sẻ điều 

Chúa Thánh Thần nói với bạn hay bạn chỉ nói ý kiến riêng của mình? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi đọc Lời Chúa, bạn chân thành cầu nguyện, 

xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn dạy dỗ bạn. 

Cầu nguyện: Hát: “Xin cho con biết lắng nghe…”
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21/05/20                              THỨ NĂM TUẦN 6 PS 
                     Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nê, linh mục, tử đạo  
                                                    Ga 16,16-20 

 

BUỒN-VUI: HAI NHỊP CỦA ĐỜI SỐNG 

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” 

(Ga 16,20) 

 

Suy niệm: Vui-buồn là hai nhịp đập của đời sống. Điều quan trọng là 

khi buồn, ta không để nỗi buồn dìm ta xuống hố sâu tuyệt vọng; cũng 

thế, lúc vui ta cũng không quá đà, đánh mất kiểm soát bản thân để rồi 

phải ân hận. Nghe Chúa Giê-su báo tin “Ít lâu nữa anh em sẽ không 

thấy Thầy”, các môn đệ buồn sầu là đúng. Nhưng Chúa không muốn để 

nỗi buồn đó khiến các ông chán nản, thất vọng. Ngài báo trước cũng chỉ 

“ít lâu nữa” thôi thì “nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. 

Khoảng thời gian giữa lúc ra đi tới lúc gặp lại cả là một chiến trường 

đầy thử thách cam go. Ai vượt qua được, người ấy mới chứng minh 

được mình là môn đệ đích thực của Thầy Giêsu. 

Mời Bạn: Dẫu biết rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”, “hết cơn bĩ cực 

đến hồi thái lai”, nhưng hy vọng ánh sáng ở cuối đường hầm mãi luôn 

là thách thức cho mọi người. Người tín hữu đứng trước những khó khăn 

thách đố của cuộc sống, không trở nên bi quan tiêu cực, vẫn luôn hăm 

hở hoạt động cho “Nước Chúa trị đến” vì họ luôn hy vọng chắc chắn 

rằng “ít lâu nữa sẽ được thấy Thầy” và “nỗi buồn của mình sẽ trở 

thành niềm vui”, và niềm vui cao cả nhất chính là “phần thưởng dành 

cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12). 

Sống Lời Chúa: Sống đức trông cậy là biết loại bỏ những suy nghĩ bi 

quan, nhưng luôn lạc quan và hành động tích cực để “cho Nước Chúa 

trị đến.” 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, xin ban cho con sức mạnh của 

tình yêu, thứ sức mạnh khiến Chúa chiến thắng tử thần, để đức tin con 

thêm mạnh mẽ, đức cậy thêm vững vàng. 
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22/05/20                          THỨ SÁU TUẦN 6 PS 
                                       Th. Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu 
                                              Ga 16,20-23a 

 

VUI VÌ SỰ SỐNG 

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 

Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đã đến giờ của mình; nhưng sinh 

con rồi, thì không nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm 

vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.” (Ga 16,20-21) 

 

Suy niệm: Niềm vui của những người theo Đức Giê-su không phải là 

một niềm vui tinh quái: vui trên những đau khổ của người khác; càng 

không phải là thứ niềm vui bệnh hoạn: lấy sự đau khổ của mình làm 

vui. Như người mẹ phải ưu phiền đau đớn để sinh con, và niềm vui vì 

đã sinh cho đời một con người vượt quá cơn đau đớn. Cơn đau của các 

thánh tử đạo trở thành niềm vui vì hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc 

mà các ngài được hưởng. Các ki-tô hữu tìm thấy niềm vui ngay giữa 

những đau khổ lớn lao, vì những đau khổ ấy dẫn tới niềm vui đích thực 

không thể mất đi và cũng không bao giờ tàn lụi: đó chính là niềm vui vì 

được sống, được sống đời đời. 

Mời Bạn: Cái nhìn ki-tô giáo về thế giới bể khổ này vừa thực tế (chấp 

nhận sự thật khổ não của nó) vừa lạc quan (có thể vượt qua nó để đem 

lại một cái gì đó tốt đẹp cho người khác, dù nhỏ bé). Bạn có dám chấp 

nhận một cái nhìn lạc quan như thế không? 

Chia sẻ: Tôi và bạn làm gì để cùng với Chúa Giê-su biến điều khổ 

nhục nhất (thập giá) trở thành niềm vui lớn lao nhất (sự sống lại và sự 

sống đời đời)? 

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh, phục vụ tự nguyện với ý hướng 

đem niềm vui cho những người lân cận mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi cầu nguyện con thấy Chúa là niềm vui; trong 

đời thường, Chúa dạy con phải phục vụ. Xin cho con biết bắt chước Chúa 

biết tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi dấn thân phục vụ anh em. 
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23/05/20                            THỨ BẢY TUẦN 6 PS 
                                                Ga 16,23b-28 

 

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA 

“Thầy từ Chúa Cha mà đến.” (Ga 16,28) 

 

Suy niệm: Một điểm đặc biệt trong phương pháp sư phạm của Đức 

Giê-su là giảng dạy bằng dụ ngôn. Người ta tính trong bốn sách Tin 

Mừng có khoảng 40 dụ ngôn, chiếm tỉ lệ khá cao trong các bài giảng 

của Ngài. Trong dụ ngôn, Ngài dùng những hình ảnh mộc mạc gần gũi: 

cây lúa, hạt cải, nắm men, chim sẻ, bông huệ… để diễn tả mầu nhiệm 

Nước Trời mà trọng tâm là dung mạo đích thực của Chúa Cha qua Con 

Một Ngài, dung mạo của một Thiên Chúa yêu thương, trắc ẩn với nhân 

loại. Dung mạo ấy được diễn đạt trọn vẹn qua cuộc Vượt qua của Đức 

Giê-su: nhìn lên thập giá và chiêm ngắm Ngài phục sinh, ta nhận ra tình 

yêu quá lớn, tình yêu đến tận cùng của Người Con Một Thiên Chúa. Từ 

nay, ta không cần dụ ngôn, các dấu chỉ nữa, vì đã nhìn thấy trọn vẹn 

dung mạo của Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Các môn đệ Đức Giê-su thưa: “Giờ đây, chúng con nhận ra 

là Thầy biết hết mọi sự… Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà 

đến” (c. 29). Vì sao các môn đệ có được niềm tin như thế? Còn bạn, 

bạn đã hoàn toàn tin tưởng vào Ngài chưa? Bạn có nhận ra dung mạo 

của Chúa Cha qua đời sống, con người của Ngài chưa? Việc Ngài phục 

sinh có đem lại điều gì mới cho cuộc đời bạn không? 

 

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa qua các dụ ngôn để nhận ra dung 

mạo yêu thương của Chúa và siêng năng rước Thánh Thể để kết hiệp 

trực tiếp với Ngài. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tuyên xưng Ngài từ Thiên 

Chúa mà đến, Ngài có quyền năng cho chúng con sống lại. Xin giúp 

chúng con CHỈ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Amen. 
 


