
                      

                                                                                                    

 

                     
                            

“Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông 

và bảo : „Bình an cho anh em !‟” 
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18/04/21                     CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – B 
                                                 Lc 24,35-48 

 

VƯƠN TỚI SIÊU NHIÊN 

Chúa Giê-su nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực 

?… Chính Thầy đây mà !” (Lc 24,38) 

 

Suy niệm: Người chết sống lại là một biến cố thực sự gây hốt hoảng, 

khó tin. Khi Chúa hiện đến, các tông đồ đã kinh hồn bạt vía vì tưởng là 

ma. Chúa Giê-su đã trấn an các tông đồ và minh chứng cho việc phục 

sinh trước hết bằng các thương tích trên thân xác và ăn uống trước mặt 

các ông. 

 

Mời Bạn: Chúng ta không phải là thiên thần và càng không là ma quỉ 

để làm cho người khác phải hốt hoảng ngờ vực về những việc khác 

thường. Nhiều khi chúng ta lầm tưởng phải là siêu nhân mới có thể làm 

được những việc siêu nhiên. Con Thiên Chúa đã hoàn tất chương trình 

cứu độ bằng chính cuộc sống như chúng ta. Sống cuộc đời thường của 

chúng ta nhưng sống thật hoàn hảo theo tinh thần Tin Mừng, trong 

niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, chúng ta đã bước vào lãnh vực siêu 

nhiên, chúng ta đã có thể cùng Chúa Giê-su mang ơn cứu độ đến cho 

thế giới. 

 

Chia sẻ: Thân phận con người yếu đuối của chúng ta đã được Con Thiên 

Chúa vực dậy bằng cách đóng đinh nó vào thánh giá và phục sinh nó 

trong địa vị người con của Thiên Chúa. Vững tin vào tình yêu của Đấng 

Phục Sinh, chúng ta sẽ bước đi từng bước vững vàng. 

 

Sống Lời Chúa: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”. 

Chúng ta đã làm gì để là chứng nhân cho Đấng Phục Sinh? 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh để dạy chúng con sống 

thật tốt cuộc sống Chúa đã trao ban hôm nay. Xin giúp chúng con chu 

toàn cùng với Ơn Thánh Chúa ban. 
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19/04/21                          THỨ HAI TUẦN 3 PS 
                                               Ga 6,22-29 

 

LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN 

“Các ông hãy ra công làm việc không phải  vì lương thực mau hư 

nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” 

(Ga 6,27) 

 

Suy niệm: Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đi tìm đến với 

Chúa Giê-su để tôn Ngài lên làm vua, mong rằng trên cương vị đó, 

Ngài giúp họ giải quyết cách dễ dàng nhu cầu cơm áo hàng ngày của 

họ. Nhưng họ thất vọng hoàn toàn bởi vì đó không phải là nhiệm vụ 

Chúa Giê-su. Chúa không đến để đáp ứng các nhu cầu vật chất, thể lý 

của con người nhưng để đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu đã 

mất đi do tội nguyên tổ. Ngài mời gọi họ hãy ra công làm việc để có 

“lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27). 

 

Mời Bạn: „Cơm áo gạo tiền‟ là nhu cầu cơ bản nhưng không phải là tất cả 

những gì cần cho đời sống con người. Cám dỗ và sai lầm của con người 

qua mọi thời đại là chỉ lo cơn đói vật chất, quên đói tinh thần, chỉ nghĩ đến 

cuộc sống tạm bợ đời này quên mất cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Từ đó họ 

rất dễ sống ích kỷ, xao lãng việc cầu nguyện, không màng chi tới chuyện 

sống đức bác ái hay sứ vụ tông đồ, mở rộng Nước Chúa. Lời dạy của 

Chúa Giê-su thật đáng cho ta ghi nhớ hầu chấn chỉnh đời sống. 

 

Sống Lời Chúa: Thỉnh thoảng trong lúc làm việc, tôi dừng lại một giây 

lát để hướng lòng về Chúa, dâng lên Ngài một lời nguyện vắn tắt, đơn 

sơ, bày tỏ tâm tình yêu mến Ngài. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã chết và sống lại để trao ban 

cho con đời sống mới và niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa luôn đồng 

hành với con trên đường đời; đừng để con mải mê thế sự nhưng luôn 

tỉnh thức, sống cho Chúa, khắc khoải tìm Chúa và mong được niềm vui 

trong nhà Chúa trên trời.  
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20/04/21                            THỨ BA TUẦN 3 PS 
                                                  Ga 6,30-35 

 

KẾT NỐI VỚI CÕI TRƯỜNG SINH 

“Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta sẽ không hề phải đói; 

ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35) 

 

Suy niệm: Thế giới hôm nay đề cao hưởng thụ vật chất khiến cho con 

người thời đại dường như quên mất khát vọng cơ bản mà họ vẫn không 

ngừng tìm kiếm đó là hạnh phúc vĩnh cửu. Con người mãi vật lộn với 

cái ăn cái uống. Ăn uống hoài mà vẫn còn đói còn khát. Bởi vì điều hữu 

hạn chỉ có thể đem lại hạnh phúc hữu hạn. Chỉ có Đấng là sự sống vĩnh 

cửu mới có thể đem lại hạnh phúc vĩnh cửu mà con người khao khát. 

Đức Ki-tô phục sinh mở ra cho chúng ta cổng kết nối giữa cuộc sống 

hữu hạn đời tạm này với cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, đó là 

chính Thân Mình Ngài trong bí tích Thánh Thể. Ngài đã trở nên tấm 

bánh bẻ ra cho muôn người. Chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính Đức 

Giê-su trong bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Đón nhận Ngài, chúng ta 

có thể cảm nếm ngay ở đời này cuộc sống trường sinh của Chúa đời 

sau. 

Mời Bạn: Bạn đón nhận Thánh Thể là bạn đang tham dự vào chính sự 

sống của Chúa. Đến lượt bạn, bạn cũng sẽ trở thành tấm bánh được bẻ 

ra để trao ban cho người khác. 

Chia sẻ: Bạn có quý trọng sự sống trường sinh mà Chúa Giê-su ban 

tặng cho bạn không? Bạn có cảm nghiệm được đâu là hạnh phúc đích 

thực của đời sống con người không? 

Sống Lời Chúa: Bạn cố gắng thu xếp công việc để tham dự thánh lễ 

thường ngày và mỗi lần dự lễ, bạn đều dọn mình để rước lễ thật sốt 

sắng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những ích 

kỷ vụ lợi và cho chúng con biết kết hiệp với Chúa trong bí tích Thánh 

Thể để lãnh nhận sự sống của Chúa. 
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21/04/21                              THỨ TƯ TUẦN 3 PS 
                               Th. An-sen-mô, giám mục, tiến sĩ HT   
                                                     Ga 6,35-40 

 

CHỈ CHO BIẾT Ý CHÚA CHA 

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người 

Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40) 

 

Suy niệm: Chúng ta thật diễm phúc vì được biết rõ ràng chương trình, 

dự định, ý muốn của Chúa Cha qua lời mặc khải của Chúa Giê-su: để 

được cứu rỗi, hạnh phúc muôn đời, ta cần thực hiện ba động tác “đến” 

với Chúa Giê-su, Người Con Một của Thiên Chúa, để được “thấy” và 

“tin” vào Ngài. “Đến” với Chúa thường xuyên qua lời cầu nguyện, 

thánh lễ. “Thấy” là nhận ra Ngài đang hiện diện giữa ta, đặc biệt qua 

Bí tích Thánh Thể và các bí tích, cũng như qua người anh em, nhất là 

nơi người kém may mắn. “Tin” là xác tín Ngài là Con Thiên Chúa, 

Đấng cứu độ gian trần, để ý muốn của Ngài là chuẩn mực quyết định 

mọi chọn lựa lớn nhỏ của mình. 

 

Mời Bạn đến với Chúa Giê-su cách thường xuyên hơn để có thể thấy 

và tin vào Ngài. Mỗi khi đọc Tin Mừng, bạn đang đến với Ngài, nhận 

thấy Ngài hiện diện với mình, và thêm niềm tin vào Ngài. Khi dâng 

thánh lễ, bạn đến với Ngài, nhận ra Ngài nơi tấm bánh chén rượu, cộng 

đoàn phụng vụ, và đức tin bạn càng được củng cố hơn. Bạn đừng lo đến 

mà không gặp được Chúa vì trước khi về Trời, Ngài đã hứa với các 

môn đệ rằng sẽ hiện diện giữa chúng ta mọi ngày cho đến ngày tận thế 

(Mt 28,20). 

Sống Lời Chúa: Thực hành lộ trình ba bước “đến-thấy-tin” Chúa Ki-

tô để sự sống phục sinh được triển nở phong phú nơi bạn và để bạn 

truyền thông sự sống ấy cho người khác nữa. 

Cầu nguyện: Lạỵ Chúa, xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa, để 

con có thể thấy và tin những điều Chúa và Giáo hội tiếp tục dạy dỗ con 

trong cuộc sống hằng ngày. Amen. 
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22/04/21                           THỨ NĂM TUẦN 3 PS 
                                                  Ga 6,44-51 

 

TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT 

“Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được 

sống.” (Ga 6,51) 

 

Suy niệm: “Tôi muốn con tôi  sống”. Đó là ước nguyện của bà Suzanna 

khi bà và đứa con gái 4 tuổi bị lấp vùi dưới đống gạch vụn trong cuộc 

động đất ở Liên Xô năm 1987. Nghe đứa bé kêu than: “Mẹ ơi con khát 

quá!” bà đau lòng lắm nhưng biết lấy đâu ra nuớc! Tình mẫu tử đã gợi 

cho bà ý tuởng táo bạo, lấy máu của mình cho con uống. Bà cắt lần lượt 

đầu ngón tay của mình và đút vào miệng bảo con nút. Sau khi được cứu 

sống bà nói: “Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết nhưng tôi muốn con 

tôi được sống.” Câu chuyện cảm động trên gợi lên cho ta Tình Yêu Cao 

Cả của Chúa Giê-su đối với nhân loại. Vì yêu, Ngài đã hy sinh chính 

mạng sống của mình, chịu chết trên thập giá, đổ ra đến giọt máu cuối 

cùng. Hơn thế nữa, Ngài còn ban tặng chính thịt máu mình làm của ăn 

của uống trường sinh cho ta qua Bí Tích Thánh Thể. Ước mong của 

Ngài là con người được sống và sống trong tình yêu. 

 

Mời Bạn: Phải chăng rất nhiều lần chúng ta lên rước lễ mà không có 

một cảm xúc nào? Bạn hãy hình dung mình đang đến với Đấng đã xẻ 

thịt, trích máu của chính Ngài để cho bạn khỏi đói, khỏi khát. Với tâm 

tình đó, mời bạn đến với Bí Tích Thánh Thể nơi mà Chúa Giê-su ban 

cho bạn tình yêu là chính Mình và Máu của Ngài, bạn hãy nếm và cảm 

nghiệm tình yêu của Ngài. 

 

Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh 

Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, mỗi khi rước Mình Máu Thánh Chúa, xin 

cho con cảm nghiệm được tình thương và sự hiện diện của Chúa. Xin cho 

con tin rằng Bí Tích Thánh Thể là nguồn sống đích thực của đời con. 
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23/04/21                         THỨ SÁU TUẦN 3 PS 
                           Th. A-đan-be-tô, giám mục, tử đạo 
                                                Ga 6,52-59 

RƯỚC CHÚA VÀO NHÀ TÂM HỒN 

Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: 

“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 

6,52) 

 

Suy niệm: Đâu có phải hễ ai ngồi dưới ánh trăng ngọc ngà cũng đều 

cảm được vẻ đẹp huyền ảo của trăng. Vẫn biết trăng là của muôn người, 

nhưng thưởng thức trăng chỉ dành cho những ai có tâm hồn như tâm 

hồn người nghệ sĩ. Con mắt và tâm hồn nghệ sĩ giúp họ khám phá dáng 

vẻ mượt mà, êm ả của trăng. Ấy cũng là lúc trăng đến trọ trong lòng và 

gợi hứng cho đời họ. Cũng vậy, trong khi việc ăn Mình Thánh Chúa là 

cớ vấp phạm cho nhiều người, thì đối với các môn đệ, họ khám phá tình 

yêu táo bạo của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa trở nên của ăn 

cho con người. Đón nhận Thánh Thể là đón nhận Chúa đến trú ngụ 

trong tâm hồn. 

Mời Bạn: Chính các môn đệ đồng bàn với Chúa trong bữa ăn Tiệc Ly 

được chứng kiến tận mắt và nghe tận tai lời quả quyết của Ngài: “Này 

là Mình Ta… Này là Máu Ta… Các con hãy làm việc này để nhớ đến 

Ta.” Trong thánh lễ qua lời linh mục đọc và nhờ quyền năng thánh hoá 

của Chúa Thánh Thần, lời Đức Giê-su lại một lần nữa phát sinh hiệu 

lực: bánh và rượu trở thành Mình Máu Thánh Ngài. Chính nhờ đó, bạn 

có thể tin nhận Đức Giê-su hiện diện thực sự trong Thánh Thể. Bạn có 

tin nhận như thế và mong muốn được Ngài đến cư ngụ trong lòng bạn 

không? 

Sống Lời Chúa: Sau khi rước Mình Thánh Chúa, bạn nhớ cám ơn 

Chúa. Nếu vì ngăn trở không được rước Chúa, bạn nhớ khao khát rước 

lễ thiêng liêng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và chọn tâm hồn con làm 

nơi Chúa ngự. Lạy Chúa, xin hãy đến và xin hãy ở lại trong linh hồn con. 
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24/04/21                       THỨ BẢY TUẦN 3 PS 
                 Th. Phi-đen Dích-ma-ring-ngân, linh mục, tử đạo  
                                               Ga 6,60-69 

 

“BỎ THẦY, CON BIẾT THEO AI?” 

“Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống 

đời đời.” (Ga 6,68) 

 

Suy niệm: Ai trong chúng ta lại không biết câu tục ngữ: “Không thầy 

đố mày làm nên”? Cũng thế, hẳn chúng ta cũng biết rằng Phê-rô, tông 

đồ trưởng của Chúa Giê-su, vốn có khả năng „thiên phú‟ – được Chúa 

Cha mạc khải (x. Mt 16,17) – cũng đã phát biểu một câu „để đời‟: “Bỏ 

Thầy, chúng con biết theo ai!” Một ngư phủ bộc trực như Phê-rô lại có 

thể nói lên những lời dạt dào cảm xúc giữa đám đông dân chúng đang 

bất bình vì lời của Chúa mà họ cho là chướng tai khiến cả các môn đệ 

khác cũng nao núng. Bất chấp tất cả những phản ứng đối nghịch ấy, bất 

chấp những yếu đuối nông nổi, bất chấp cái nhìn còn nặng tinh thần thế 

tục của mình, Phê-rô vẫn luôn thể hiện là một môn đệ say mê gắn bó 

với Thầy; đối với ông, Thầy Giê-su chính là Con Thiên Chúa, và chỉ 

“Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” 

Mời bạn: Người ta thường nói: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư;” trong 

cuộc đời, chúng ta qua tay biết bao người thầy. Nhưng với bạn, bạn coi 

Đức Giê-su là người thầy dạy chữ dạy nghề như bao người thầy khác 

hay đó là vị Thầy mà bạn sẽ thốt lên “bỏ Thầy con biết theo ai” bởi vì 

chỉ mình Ngài mới “có lời ban sự sống đời đời”? 

Sống Lời Chúa: Được làm môn đệ Thầy Giê-su, bạn hãy “vâng nghe 

Lời Ngài” bằng cách siêng năng suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ở lại với con, vì con cần có Chúa. 

Xin ban cho con ánh sáng của Chúa để con bước đi theo đường lối 

Chúa. Xin giữ con ở lại trong Chúa, vì bỏ Chúa con biết theo ai, chỉ 

mình Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Amen.  

(Rabbouni) 


