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28/03/21                       CHÚA NHẬT LỄ LÁ – B 
                                            Mc 14,1-15,47 

 

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI 

“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)  

 

Suy niệm: Bài Thương khó ngày lễ hôm nay cho chúng ta cái nhìn rõ 

nét về sự đối lập giữa “ánh sáng” và “bóng tối,” khoảnh khắc khi ánh 

sáng và bóng tối giao tranh. Kể từ khi Chúa Giê-su thiết lập Bí tích 

Thánh Thể, Mình và Máu Thánh Người trở nên lương thực, thành Bánh 

Sự sống cho con người (x. Ga 6,35-39). Đây chính là giờ của ánh sáng, 

ánh sáng của Bữa Tiệc ly, của “yêu cho đến cùng.” Do một người mà 

sự chết đã đến thế gian, và cũng nhờ một Người, thế gian có được sự 

sống. Ngược lại, bóng tối đến từ Giu-đa. Không ai có thể thâm nhập 

vào trong nội tâm đen tối của ông để hiểu rõ chính xác động lực nào 

khiến ông bán Thầy. Chúa Giê-su cũng báo trước về việc Phê-rô chối 

Thầy, cũng như sự nhát đảm của các môn đệ. Các ông là hiện thân của 

những con người với sự mong manh, giới hạn, chưa thể gánh vác sức 

nặng ơn gọi của mình. Tuy thế, Thầy Giê-su vẫn gọi Giu-đa là bạn, vẫn 

tín nhiệm Phê-rô, để ông trở nên tảng đá nâng đỡ Giáo hội của Ngài. 

 

Mời bạn: Có thể bạn là người đang ở trong bóng tối, hay đang bị giằng 

co giữa ánh sáng và bóng tối. Ngay hôm nay và lúc này, Chúa Giê-su 

chịu khổ nạn mời gọi bạn dứt khoát với tình trạng của mình. Bạn có 

muốn bước vào miền ánh sáng, để cho tình thương cứu độ của Ngài 

chiếu rọi và biến đổi? Hãy can đảm để cho lòng thương xót của Ngài 

chạm đến bạn, như đã chạm đến Phê-rô, biến đổi đời ông! 

 

Sống Lời Chúa: Lãnh nhận Bí tích Giao hòa, và làm một việc hy sinh, 

quên mình để sống Tuần Thánh tích cực hơn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa! Amen. 
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29/03/21                      THỨ HAI TUẦN THÁNH 
                                              Ga 12,1-11 

 

Ý NGHĨA MỘT HÀNH ĐỘNG 

Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức 

chân Chúa Giê-su… Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: 

“Sao không bán lấy 300 đồng bạc mà cho người nghèo ?”… Chúa 

Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên, hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho 

ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,3.4.7) 

 

Suy niệm: Cô Ma-ri-a đã làm một hành động gây nhiều tranh cãi. Cách 

đánh giá của Giu-đa thoạt nhìn bề ngoài thật tốt đẹp: “bán dầu thơm lấy 

tiền cho người nghèo.” Thế nhưng động cơ bên trong thì hết sức tồi tệ: 

người nghèo chỉ là cái cớ che đậy cho sự thâm lạm của Giu-đa. Ngược 

lại, dù có bị người đời thị phi thế nào đi nữa, không gì quý bằng một 

hành động được chính Chúa Giê-su đánh giá tốt. Chúa Giê-su bênh vực 

Ma-ri-a vì: - hành động của cô xuất phát từ tình yêu chân thành; - cô đã 

dành cho Chúa những gì tốt đẹp, quí giá nhất; - cô hoàn toàn vô vị lợi, 

không so đo hơn thiệt, không tính toán mưu lợi riêng tư. 

 

Mời Bạn: Một việc tốt chỉ thực sự là tốt đẹp khi nó phát xuất từ động 

cơ tốt, và hướng tới mục đích tốt. Bạn hãy cẩn thận nhận định kỹ càng, 

kẻo việc tốt bạn làm hoá ra xấu xa, nếu như bạn làm việc đó để che lấp 

một lỗi lầm, hoặc nhằm tìm kiếm một tiếng khen, một mối lợi, hay chỉ 

để thoả mãn lòng tự ái. 

 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy luôn xét mình mỗi ngày để khám phá ra được 

những động cơ, những ý hướng xấu ẩn nấp trong những hành động tốt 

của bạn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm trí con khỏi những dục vọng 

đen tối, những ý hướng thấp hèn, để mỗi lời, việc làm, con chỉ nói chỉ 

làm vì yêu mến Chúa mà thôi. Amen. 
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30/03/21                      THỨ BA TUẦN THÁNH 
                                        Ga 13,21-33.36-38 

 

SỐNG TRONG ÁNH SÁNG 

Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền ra đi. Lúc đó, trời đã tối. (Ga 

13,30) 

 

Suy niệm: Chỉ trong một bữa tiệc, Đức Giê-su đã ba lần cảnh báo Giu-

đa; điều đó có nghĩa là Ngài biết rõ ý đồ phản bội của ông: một lần nói 

chung chung, lần thứ hai qua một cử chỉ thân ái, và lần cuối qua lời 

thúc giục trực tiếp với ông. Thế nhưng, cả ba lần ấy đều không lay động 

nổi trái tim Giu-đa: ông cương quyết trong dự định phản bội thầy. 

Không lạ gì khi Giu-đa rồi khỏi phòng tiệc, thánh Gio-an cho biết “trời 

đã tối.” Trời tối khi màn đêm đã buông xuống, nhưng trời cũng tối 

trong tâm hồn Giu-đa, tối trong tâm trí đen tối, trong cái nhìn của ông. 

Chính thái độ cố chấp sống trong tội lỗi ấy đã đẩy ông đi đến chỗ tuyệt 

vọng: treo cổ tự sát. Đang khi ấy cũng trong lúc trời tối, Phê-rô đã chối 

Thầy mình ba lần. Nhưng khi trời hừng sáng, tiếng gà gáy đã cảnh tỉnh 

ông, đưa ông ra khỏi bóng đêm, để rồi sám hối qua những giọt nước 

mắt ân hận.  

 

Mời Bạn: Không đến nỗi tệ như Giu-đa, nhưng lắm lúc bạn cũng muốn 

ở lì trong bóng đêm của những dự tính đen tối, của thói hư tật xấu, của 

các mưu mô triệt hạ người khác. Mời bạn nhìn vào Giu-đa để thấy kết 

cục của thói quen phớt lờ trước lời cảnh tỉnh của Lời Chúa, để không 

theo vết xe đổ, bạn thực hiện cuộc hoán cải tận căn cho cuộc đời.  

 

Sống Lời Chúa: Tôi xem đâu là những bóng đêm đang bao phủ đời 

mình, để điều chỉnh sửa đổi trong những ngày Tuần Thánh này.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa kiên nhẫn cảnh tỉnh Giu-đa, 

nhẫn nại uốn nắn Phê-rô, chấp nhận sự nhát đảm của các môn đệ thân 

tín khác. Con xin lỗi Chúa vì bao lần con cũng chai lì trong các thói hư 

tật xấu. Xin giúp con sửa đổi trong những ngày này. Amen.  
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31/03/21                      THỨ TƯ TUẦN THÁNH 
                                             Mt 26,14-25 

 

NHẬN DẠNG SỰ DỮ NƠI MÌNH 

“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy… thà 

người đó đừng sinh ra thì hơn.” (Mt 26,23-24) 

 

Suy niệm: “Sự dữ hiện diện nơi con tim mỗi người, có thể âm ỉ trong 

cả cuộc đời; thế nhưng, hoàn cảnh có thể làm thức tỉnh sự dữ ấy hoạt 

động” (Nhà văn Mỹ N. Hawthorne). Trong cuộc Khổ nạn của Đức Giê-

su, ta thấy sự dữ hiện hình rõ nét nơi các thượng tế hay nơi một kẻ từng 

giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy mình. Với các thượng tế, giết 

chết Giê-su là giải pháp tốt nhất: không còn Giê-su, chẳng còn vấn đề 

nào cần phải giải quyết nữa! Với Giu-đa, phức tạp hơn, tiền bạc có thể 

làm mờ mắt ông, hay ông muốn đẩy Thầy mình vào thế phải tự vệ để 

khôi phục Vương quốc Ít-ra-en hùng mạnh ngày nào. Dù sao đi nữa, sự 

dữ ông làm cho Thầy không thể chấp nhận được! 

 

Mời Bạn: “Ai cũng có con quỷ riêng của mình, và ta làm cho thế giới 

này thành hỏa ngục của ta” (Nhà văn O. Wilde). Tham lam, ham 

muốn, cầu an, chuộng an toàn bản thân, tự phụ, kiêu căng… luôn là con 

quỷ riêng của mỗi người. Bạn cần được giải thoát khỏi những con quỷ 

thầm lặng này, để có được tự do đích thực của người con cái Chúa 

trong Tuần Thánh và những ngày Phục Sinh sắp đến. 

 

Sống Lời Chúa: Trước Thánh giá Chúa, tôi nhìn vào sự dữ nơi mình, 

sự dữ ấy đang ẩn mình dưới hình dáng, cung cách nào, để xin Chúa 

giúp trừ khử khỏi mình ngay hôm nay. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, sự dữ con người làm cho Chúa, Chúa 

biến thành thiện ích cho con người. Xin cho con dám can đảm nhận 

dạng rõ sự dữ đang hiện diện trong con, để xin Chúa ban ơn giúp con 

xua trừ, để con thành con người mới trong Chúa. Amen. 
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01/04/21                         THỨ N   TUẦN THÁNH               

                                                     Ga 13,1-15 

 

                               NOI G  NG Đ C KIT  PH C V  

“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh 

em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14) 

 

Suy niệm: Trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh có một nghi thức 

độc đáo mà chỉ hôm nay mới có: Sau bài giảng là nghi thức diễn lại 

việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Dù chỉ là 

nghi thức mang tính minh hoạ nhưng những người được chọn trong vai 

các tông đồ cũng cảm thấy được đánh động sâu xa vì bài học đầy ấn 

tượng này khi chính vị chủ tế quì xuống rửa chân cho mình. Chỉ là nghi 

thức mà đã thế, huống chi là các tông đồ hẳn đã ngỡ ngàng biết bao khi 

Chúa Giêsu làm thật như vậy! Bài học khiêm nhường phục vụ mà Chúa 

Giêsu dạy qua việc rửa chân quá rõ ràng không thể nào nhầm lẫn. Mẫu 

gương sống động như thế, lẽ nào các môn đệ không làm theo như chính 

Ngài đã căn dặn: “Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, 

thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”? 

 

Mời Bạn: Khi tham dự và suy niệm cử hành của ngày hôm nay, chúng 

ta được mời gọi sống như Chúa Giêsu đã sống và nêu gương cho chúng 

ta. Với Chúa Kitô, yêu thương đồng nghĩa với hiến thân phục vụ anh 

chị em mình cách khiêm tốn. Bạn đã làm gì để biến bài học yêu thương 

này trở thành những việc phục vụ cụ thể, trước tiên cho những người 

thân trong gia đình mình, và tiếp đến cho những người thân cận mà 

mình tiếp xúc mỗi ngày? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc phục vụ và làm lễ vật dâng 

Chúa khi tham dự thánh lễ. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của 

Chúa, cho con luôn sẵn lòng phục vụ tha nhân trong tinh thần vui tươi 

và khiêm tốn. 
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02/04/21                    THỨ  ÁU TUẦN THÁNH            
                                                  Ga 18,1-19,42 

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 

 
  U CHO Đ N C NG 

“Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống mà trao Thần Khí. (Ga 

19,30) 

 

Suy niệm: Đây là giờ Chúa phải nói lời từ biệt với những người thân 

thương nhất của Chúa – Mẹ Maria và Gioan – Chúa đã ban tặng hai 

người cho nhau. Còn Chúa, Chúa ở đây một mình để hiến thân làm của 

lễ dâng Cha và để cho lửa của Thần Khí thiêu đốt. Từ nay, trời và đất 

đã giao hòa; giao ước mới đã ký kết, được niêm ấn bằng máu của Đấng 

chịu đóng đinh. Chúa kêu lên một tiếng cuối cùng: “Lạy Thiên Chúa, 

lạy Thiên Chúa, sao người bỏ con?” Nhưng ngay giây phút tuyệt đỉnh 

này, Chúa Cha vẫn ở đấy, Người hiện diện. 

Chúa gục đầu xuống và thiếp đi trong tay Người. Lúc Chúa đi vào cõi 

chết, thì đấy cũng là lúc, đấy cũng là giờ mà Chúa thức dậy cạnh Cha. 

(Đức Hồng Y Godfried). 

 

Mời Bạn: Ý thức cái chết của Chúa Giêsu không phải chỉ liên quan đến 

một người, hay một dân tộc nhưng mỗi người chúng ta đều có trách 

nhiệm trước cái chết của Chúa. Thật vậy, chúng ta đừng ngồi đó 

nguyền rủa xã hội sa đọa, thế giới hỗn loạn, mà phải đấm ngực chính 

tội lỗi chúng ta đã đóng đinh Chúa hằng ngày. 

 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy kín múc dòng ân sủng MÁU và N ỚC chảy 

ra từ cạnh sườn Chúa. Đó là các bí tích Hòa Giải, Thánh Thể 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa không phải là “một 

kết thúc” nhưng là “một hoàn tất”. Chúa đã chu toàn sứ mệnh Chúa 

Cha trao phó cách tuyệt hảo. Xin cho chúng con cũng biết chu toàn bổn 

phận của người Kitô hữu, dám hy sinh và hành động theo những đòi 

hỏi của Chúa cho dù phải đi vào con đường Thập Giá. Amen. 
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03/04/21                   THỨ B   TUẦN THÁNH              
                                                      Mc 16,1-8 

Canh thức Vượt Qua 

 

PHỤC SINH THAY ĐỔI MỌI SỰ 

“Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây 

này!” (Mc 16,6) 

 

Suy niệm: Ảnh hưởng của Ki-tô giáo lan tràn khắp thế giới đến nỗi ta 

dễ quên niềm tin của Ki-tô giáo ấy ngày xưa mang tính triệt để như thế 

nào. Việc Chúa Giê-su sống lại đã mãi mãi thay đổi cái nhìn của người 

Ki-tô hữu về sự chết. R. Stark, nhà xã hội học của Đại học Washington, 

cho thấy khi Đế quốc Rô-ma bị một cơn đại dịch, các Ki-tô hữu sống 

sót với tỷ lệ đáng kinh ngạc. Tại sao? Trong khi đa số công dân Rô-ma 

đuổi bất cứ ai bị bệnh dịch ra khỏi nhà, thì các Ki-tô hữu lại chăm sóc 

người bệnh thay vì ném bệnh nhân ra ngoài đường, vì họ không sợ chết. 

Do đó, rất nhiều Ki-tô hữu tồn tại sau cơn dịch” (K. Woodward, báo 

Newsweek ngày 29.3.1999, trg 55).  

Mời Bạn: Các môn đệ vẫn tưởng rằng mọi sự đã kết thúc với cái chết 

của Thầy mình: các bà đến mồ xức thuốc thơm cho xác Ngài, hai người 

bỏ nhóm đi về Em-mau… Thế rồi, việc Ngài hiện ra đã làm cho họ từ 

chỗ tuyệt vọng trở thành những người rạng rỡ niềm vui. Còn bạn thì 

sao? Niềm tin Chúa phục sinh có phải là quả tim điều phối mọi nỗi 

niềm vui buồn của đời bạn không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi tập nhận ra sự sống của Chúa Ki-tô phục 

sinh đang nở hoa sự sống muôn đời qua những hy sinh, quên mình, bỏ 

ý riêng để sống Lời Chúa dạy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, vì Chúa đã phục sinh, nên con thấy mình 

chẳng còn gì phải sợ. Vì Chúa đã phục sinh, nên con hiểu cái liều của 

người Ki-tô hữu là cái liều chín chắn và có cơ sở… Sự Phục Sinh của 

Chúa giúp con dám sống tận tình hơn với Chúa và với mọi người. Amen.  

(Rabbouni) 


