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11/04/21                     CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – B  
                                  Kính Lòng Chúa Thương Xót 
                                                Ga 20,19-31 

 

VẾT THƯƠNG CỦA TÌNH YÊU 

Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay 

Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, 

nhưng hãy tin.” (Ga 20,27) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết nhưng những vết thương 

của cuộc khổ nạn vẫn còn in dấu trên thân thể phục sinh của Người. 

Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa cho phép Tô-ma xem những dấu đinh 

nơi tay chân mình, và mời gọi ông chạm vào cạnh sườn bị mũi giáo 

đâm thấu trái tim. Những vết thương ấy là bằng chứng hùng hồn về tình 

yêu vô bờ bến của Chúa Giê-su. Chính vì yêu thương đến cùng những 

kẻ thuộc về mình mà Người sẵn sàng mang thương tích. Đó là những 

vết thương của tình yêu! Vì thế, khi Chúa bảo Tô-ma sờ chạm vào 

những vết thương thì cũng là lúc Người mời gọi ông hãy tin tưởng vào 

tình yêu của Người. 

Mời Bạn: Tin không chỉ là đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính hay làm một 

số việc đạo đức nào đó. Nhưng tin là cho phép tình yêu vô điều kiện 

của Chúa Giê-su chiếm hữu và chinh phục mình. Tình yêu ấy muôn 

trùng lớn hơn sự hiểu biết của trí năng. Bạn được mời gọi vượt quá sự 

hiểu biết của lý trí để gieo mình cho biển trời yêu thương của Chúa. 

Bấy giờ, bạn sẽ cảm nghiệm niềm hạnh phúc ngập tràn, vì được bao 

phủ và được nhận chìm bởi tình yêu ấy. 

Sống Lời Chúa: Dành vài phút thinh lặng để chiêm ngắm những vết 

thương của Chúa Giê-su trên thập giá, và để tình yêu của Người biến 

đổi mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa chịu mang thương tích để 

chữa lành thương tích tội lỗi chúng con. Xin lấy khỏi chúng con trái tim chai 

đá và ban lại trái tim thịt mềm, để chúng con tin tưởng vào tình yêu Chúa. 
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12/04/21                        THỨ HAI TUẦN 2 PS 
                                                Ga 3,1-8 

 

ĐƯỢC SINH RA LẦN NỮA 

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu 

không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,3) 

 

Suy niệm: Nhiều người ao ước trong niềm tiếc nuối rằng giá như họ có 

thể sinh lại một lần nữa, họ sẽ sống khác, sẽ không hành động sai trái… 

như đã làm trong hiện tại. Đối với người Pha-ri-sêu, việc đó thì… miễn 

bàn, bởi vì họ tin rằng họ đương nhiên mình quyền sở hữu Nước Thiên 

Chúa vì họ là con cháu ông Áp-ra-ham. Có lần Chúa cho biết là con 

cháu Áp-ra-ham theo huyết thống mà thôi thì chưa đủ, mà còn phải làm 

những việc ông Áp-ra-ham làm (x. Ga 8,39). Đó chính là điều Chúa 

Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô hôm nay: Muốn được vào Nước Thiên 

Chúa, phải “sinh ra lần nữa bởi ơn trên” nghĩa là được tái sinh “bởi 

Nước và Thần Khí”, đó là lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nghĩa là cùng chịu 

mai táng với Đức Ki-tô để cùng sống lại với Người (Rm 6,4). 

 

Mời Bạn: Có thể bạn đã được tái sinh qua bí tích Rửa tội. Nhưng ơn tái 

sinh “bởi Nước và Thần Khí” chỉ được chứng thực và thực sự phát huy 

tác dụng khi bạn từ bỏ những việc thuộc xác thịt để làm những việc 

thuộc Thần Khí. Đó là khi bạn để cho Thánh Thần hướng dẫn trong mọi 

suy nghĩ, tâm tình cũng như hành động của bạn.  

 

Sống Lời Chúa: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, 

nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22). 

Bạn hãy có hành động để phát sinh ít là một trong những hoa trái đó. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban quyền năng Thánh Thần để tái sinh 

chúng con trong Chúa Giê-su Ki-tô; xin rộng mở tâm trí và cõi lòng 

con, giúp con lớn lên trong sự thánh thiện. 
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13/04/21                       THỨ BA TUẦN 2 PS 
                       Th. Mác-ti-nô I, giáo hoàng, tử đạo 
                                           Ga 3,7b-15 
 

LÊN TẦM CAO MỚI 

“Như ông Mô-sê đã giương con rắn trong sa mạc, Con Người cũng 

sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống 

muôn đời.” (Ga 3,14-15) 

Suy niệm: Hầu như mọi người ai cũng thích ở trên cao để được thoáng 

mát và thấy được mọi sự dưới đất. Vì thế có người đã và đang muốn du 

lịch lên không gian vũ trụ, chinh phục độ cao… Chúa Ki-tô đã chinh 

phục một độ cao khác, độ cao của cây thập giá. Và Chúa cho chúng ta 

một phương thế để không những không choáng ngợp bởi độ cao thập giá 

mà còn chinh phục được nó; đó là tin vào Ngài để được sống đời đời. 

Mời Bạn: Đức tin là phương thế giúp chúng ta nhìn ra nơi những sự 

việc bình thường hằng ngày lại chứa đựng những dấu chỉ của tình 

thương Chúa. Thập giá… đâu là chuyện lạ! Nhưng nhìn lên Thánh giá 

Chúa ta biết được tình Chúa yêu ta, và từ trên đỉnh cao Thánh giá ta có 

được tâm tình yêu thương nhân loại như Chúa yêu thương. Mời bạn 

nhìn lại những sự việc xảy ra hằng trong đời bạn bằng con mắt của 

Chúa nhìn từ trên cao, hay nói cách khác, đặt những sự kiện đó vào 

trong “khung” Lời Chúa để thấy được ý Ngài muốn bạn làm gì. 

Chia sẻ: Cảnh vật được nhìn từ trên cao cho bạn một cảm giác mới. 

Nhìn bằng cái nhìn của Đức Ki-tô từ trên tầm cao thập giá cho bạn cảm 

giác gì? 

Sống Lời Chúa: Nhiều lần chúng ta dửng dưng hay bỏ qua những việc 

tưởng như vô nghĩa, vô hại đến mình: nỗi buồn sâu thẳm, bệnh tật dai 

dẳng của người anh chị em, sự va chạm với người hàng xóm. Bạn hãy 

nhìn lại chúng bằng con mắt của Chúa Ki-tô và điều chỉnh chúng cho 

hợp với tinh thần Phúc Âm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, để con mau 

chóng nhận ra ý Chúa trong đời sống hằng ngày. 
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14/04/21                     THỨ TƯ TUẦN 2 PS 
                                          Ga 3,16-21 

 

ƠN CỨU ĐỘ DÀNH CHO TÔI 

“Thiên Chúa đã sai con của Người đến thế gian, không phải để lên 

án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu 

độ.” (Ga 3,17) 

 

Suy niệm: Từ “thế gian” dễ làm cho người ta có cảm tưởng mình bị 

mất hút trong đám cư dân hơn 7 tỷ rưỡi người trên thế giới ngày nay. 

Trong một tập thể đông đúc như thế, ơn cứu độ của Thiên Chúa như 

một món quà chung chung cho mọi người nhưng không riêng cho một 

ai. Mỗi cá nhân trở nên mờ nhạt như đồng xu trong túi nhà tỷ phú đô la! 

Nhưng như thế thì phải chăng bạn đã quên câu chuyện dụ ngôn Chúa kể 

về một người mục tử để 99 con chiên ở lại trên núi mà đi tìm chỉ một 

con chiên đi lạc? Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, nhưng mỗi một 

người đều được mời gọi “tin vào Con của Người để được sống muôn 

đời” (c.16). Nhớ rằng thánh Phao-lô đã viết: “Đức Ki-tô Giê-su đã đến 

thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi” (1Tm 1,15). 

Mời Bạn: Có nhiều ki-tô hữu khi bị „bứng‟ khỏi môi trường thân quen 

đó để sống giữa một „thế gian‟ mà chỉ một mình mình là ki-tô hữu thì 

cảm thấy đức tin bị lung lay thậm chí mất hẳn. Bạn nhớ rằng chúng ta 

cùng nhau tuyên xưng cùng một đức tin nhưng mỗi người đều nói: “Tôi 

tin kính...”, và mỗi người đều phải kết hiệp với Chúa cách thân tình và 

cá vị trong Đức Giê-su Ki-tô.  

Sống Lời Chúa: Để có thể vững đức tin „trên đôi chân của mình‟, 

ngoài những việc đạo đức chung trong cộng đoàn, bạn cần dành thời 

gian cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa cách riêng tư và thân tình, một 

mình bạn với Chúa mà thôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa thương con 

nhiều, để con có thể nỗ lực đổi mới cuộc đời, hầu xứng đáng với ơn cứu 

độ Chúa ban.  
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15/04/21                          THỨ NĂM TUẦN 2 PS 
                                                Ga 3,31-36 

 

TIN VÀO CON THIÊN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ 

 

“Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,36) 

 

Suy niệm: Có thể tưởng tượng rằng sống trên đời mà không cần có 

niềm tin không? Ngay những thông tin nhỏ nhất, những kiến thức cơ 

bản nhất, bạn đâu có thể tận tay tận mắt kiểm chứng được mà phải “tin” 

vào “lời chứng” của người mà bạn được bảo đảm rằng người đó nói 

đúng sự thật và không hề có ý đánh lừa bạn. Nếu ở đời này mà còn cần 

phải có niềm tin mới sống được thì huống gì là để sống đời đời, con 

người càng cần phải có niềm tin. Niềm tin để được cứu độ thuộc trật tự 

siêu nhiên. “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời 

xuống” (Ga 3,13), đó là chính Đức Giê-su. Bởi thế, ai tin vào “lời 

chứng” của Đức Giê-su, hơn nữa, ai tin vào chính Ngài là Con Thiên 

Chúa làm người thì mới được cứu độ. 
 

Mời Bạn: Thánh Phao-lô đã khẳng định điều đó: “Nếu miệng bạn tuyên 

xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho 

Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9). Mà tin 

vào Đức Giê-su là gắn bó với Ngài, là phó thác mọi sự cho Ngài và 

sống theo giáo huấn của Ngài. Dấu hiệu bạn thực sự có niềm tin là suy 

nghĩ và hành động theo tinh thần đức tin đó như thánh Gia-cô-bê viết: 

“Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Bạn đã 

thật sự tin vào Đức Giê-su chưa?  

 

Sống Lời Chúa: Siêng năng suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận các bí 

tích để sống theo Lời Ngài. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin ban thêm đức tin cho 

chúng con để chúng con luôn kiên vững trong niềm tin để chúng con 

sống niềm tin ấy mỗi ngày một hoàn thiện hơn. 
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16/04/21                         THỨ SÁU TUẦN 2 PS 
                                               Ga 6,1-15 

 

PHÉP LẠ TÌNH YÊU MỖI NGÀY 

 

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phát cho mọi người… ai 

muốn ăn bao nhiêu tùy ý. (Ga 6,11) 

 

Suy niệm: Còn nhớ lần ma quỷ cám dỗ Chúa biến cục đá thành tấm 

bánh để ăn vì Ngài đang đói và để thể hiện mình là Con Thiên Chúa, 

Ngài đã bác bỏ ngay mà không chút do dự. Thế nhưng lần này thì khác: 

“Thấy đông đảo dân chúng đến với mình,” giữa nơi hoang vắng mà trời 

thì đã chiều muộn, dù có hai trăm quan tiền cũng chẳng biết tìm đâu 

mà mua đủ bánh cho ngần ấy người ăn, Chúa không đợi ai khẩn cầu, 

chính Ngài khởi xướng ý định cứu giúp: “Ta mua đâu ra bánh cho họ 

ăn đây?” Phép lạ hoá bánh ra nhiều khởi phát từ trái tim yêu thương 

của Chúa: Ngài chạnh thương trước sự chân thành của đoàn lũ dân 

chúng đi theo Ngài, khao khát tìm nghe lời Ngài đến nỗi ngay cả việc 

ăn uống, họ cũng không màng. 

 

Mời Bạn: Ngày hôm nay, không thấy Chúa làm phép lạ khi mà biết 

bao người vẫn đang đói, khi mà biết bao tai hoạ vẫn đang ập xuống 

nhân loại. Phải chăng Chúa đã thôi không còn chạnh lòng thương xót? 

“Phải chăng Ngài giận mãi không thôi, đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh 

nộ?” (Tv 85,6). Có thể nói, hơn bao giờ, Chúa vẫn chạnh lòng thương 

xót; và nơi cuộc sống bản thân mỗi người cũng như nơi cộng đoàn, 

phép lạ vẫn đang diễn ra. Nhưng Ngài đang mời gọi chúng ta cộng tác 

với Ngài bằng đời sống bác ái, cảm thông và chia sẻ, giống như các 

môn đệ Chúa, để chúng ta trao tận tay những người bé mọn đang cần 

đến tấm bánh yêu thương đó. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được rằng phép lạ 

không phải là điều lạ thường và xa vời, mà nó rất thân quen, và ở ngay 

bên cạnh con, khi con sống bác ái với tha nhân. 
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17/04/21                       THỨ BẢY TUẦN 2 PS 
                                            Ga 6,16-21 

 

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ! 

Biển động, vì gió thổi mạnh… Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và 

đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: 

“Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,18-20) 

 

Suy niệm: Các môn đệ Chúa Giê-su quả là có nhiều lý do để sợ. Một 

con thuyền nhỏ tròng trành trong đêm tối giữa Biển Hồ mênh mông, bên 

dưới thì chao đảo vì sóng lớn, bên trên thì gió to mây mù che phủ, không 

ngọn hải đăng, không một ánh sao. Đã hoảng sợ họ lại càng hoảng sợ 

hơn: Thầy mình đang đi trên mặt nước đến với họ, chưa kịp định thần để 

nhận ra Thầy mình họ lại hốt hoảng lên vì tưởng mình thấy ma. 

Mời Bạn: Những môn đệ của Đức Ki-tô ngày nay cũng lâm vào tình 

huống tương tự: không điểm tựa giữa biển trần gian, trong đêm tối của 

đức tin. Này nhé, nếu bạn nói “Ta biết có Thiên Chúa nhờ nhìn xem 

trời đất muôn vật” thì cũng có khối người cũng dựa vào vũ trụ vật chất 

này để phủ nhận rằng không có Thiên Chúa. Toàn bộ niềm tin dựa trên 

cơ sở là Đấng Cứu Thế đã chết nay sống lại (x. 1Cr 15,14-19); thế mà 

tất cả chứng cứ chỉ là một ngôi mộ trống và mấy miếng vải liệm, còn 

chính Ngài thì không thấy (x. Lc 24,24). Các môn đệ đã hết sợ khi họ 

nhận ra Chúa và để Ngài đồng hành với họ. Như các môn đệ, bạn hãy 

mời Ngài lên cùng thuyền với mình. 

Chia sẻ: Có bao giờ bạn thấy đức tin của mình bị chao đảo? Và bạn tìm 

lại được sự bình an trong niềm tin như thế nào? Mời bạn chia sẻ kinh 

nghiệm ấy. 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy kết hợp thường xuyên với Ngài bằng cách 

siêng năng rước lễ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa hứa ở lại với chúng con mọi ngày cho 

đến tận thế, con xin được đến ở với Chúa mọi giây phút trong suốt đời 

con. 


