
                      

                                                                                                    

 

                     
                            

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành.  

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” 
                                              

                                                                                          (Ga 10, 14) 

 

          CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B 2021 
 

(Ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu) 
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25/04/21                      CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – B 
                                                  Ga 10,11-18 

 

MỤC TỬ VÀ ĐOÀN CHIÊN 

 

“Tôi chính là Mục tử nhân lành, Tôi biết chiên của Tôi và  chiên của 

Tôi biết Tôi.” (Ga 10,14) 

 

Suy niệm: Mọi người đã được rửa tội đều được mời gọi làm chứng cho 

Tin Mừng, rao giảng Tin Mừng, nhưng có một số người được Chúa đặc 

biệt sai đi để dấn thân triệt để hơn cho đoàn chiên Chúa: những người 

sống đời tu. Thay vì xây dựng tổ ấm như bao người trẻ khác, họ muốn 

con tim mình được trọn vẹn thuộc về Chúa, để việc phụng sự Ngài và 

phục vụ đoàn chiên. Vì thế, giữa đoàn chiên và người mục tử có những 

mối dây thân thiết, những nghĩa vụ tương ứng. Đoàn chiên biết người 

mục tử để luôn tôn trọng, thông cảm với những mỏng dòn yếu đuối của 

một con người, nhất là có tinh thần xây dựng, giúp mục tử chu toàn 

nhiệm vụ thánh của mình; ngược lại, người mục tử cũng phải đối xử 

với đoàn chiên cách nhân từ, khoan hậu, sống chết với đoàn chiên như 

Thầy của mình. Đoàn chiên cố gắng sống đạo tốt và cầu nguyện để 

Giáo Hội có được những mục tử như lòng Chúa mong ước. 

Mời Bạn: Hãy nâng đỡ các linh mục, tu sĩ, bằng lời cầu nguyện, bằng 

sự hỗ trợ, để họ sống xứng đáng là những mục tử nhân lành như Chúa 

Giê-su. 

Chia sẻ: Bạn có ưu tư khi thấy con số linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội 

ngày càng giảm sút? 

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi sẽ sốt sắng cầu nguyện cho có nhiều bạn 

trẻ đáp lại lời Chúa mời gọi sống đời tu. 

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: „Lúa chín 

đầy đồng mà thiếu thợ gặt.‟ Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, 

để Nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con 

nên tông đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời”. 
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26/04/21                           THỨ HAI TUẦN 4 PS 
                                                Ga 10,1-10 

 

ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO 

 

“Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” 

                                                                                              (Ga 10,10) 

 

Suy niệm: Mối quan hệ “biết nhau” giữa chủ chiên và chiên không 

dừng lại ở lãnh vực tri thức, mà chủ chiên và chiên “biết nhau” đến 

mức độ trở thành sự sống của nhau. Chủ chiên “biết” chiên khi chủ 

chiên làm cho chiên “được sống và sống dồi dào”: khi chủ chiên lấy 

chính “máu thịt” mình làm lương thực nuôi sống chiên. “Máu thịt” của 

chủ chiên trở nên một với “máu thịt” của chiên. Ngược lại chiên “biết” 

chủ chiên khi chiên tiếp nhận “máu thịt” của chủ chiên nhờ đó chiên 

được sống nhờ sự sống của chủ chiên. 

 

Mời Bạn: Bạn hãy bắt mạch chính mình xem sự sống dồi dào của Đức 

Ki-tô chủ chiên có đang chảy tràn trào trong huyết mạch của bạn chưa. 

Thật uổng phí biết bao nếu như nguồn mạch sự sống ấy được trao ban 

dồi dào như thế lại không thể thấm vào từng đường gân thớ thịt của 

bạn! Và cũng thật phụ lòng Chúa Giê-su đáng mến biết bao nếu bạn để 

cho máu thịt châu báu của Con Thiên Chúa trở nên uổng phí như thế! 

 

Sống Lời Chúa: Làm gì để khỏi uổng phí “máu thịt” của Con Thiên 

Chúa ư? Đơn giản thôi. Bạn hãy siêng năng lãnh nhận, kết hiệp, yêu 

mến “Máu Thịt” Ngài nơi Bí tích Thánh Thể. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, trên thập giá, Chúa đã khao 

khát một cơn khát mà không gì có thể làm dịu được, đó là hiến trao 

chính Mình Máu Chúa để cho chúng con được sống dồi dào. Con xin 

hiến dâng cuộc sống con để làm dịu cơn khát của Chúa, để con yêu 

Chúa với trọn cả tấm lòng con. 
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27/04/21                             THỨ BA TUẦN 4 PS 
                                                Ga 10,22-30 

 

HÀNH ĐỘNG MINH CHỨNG  

NHÂN THÂN 

“Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng 

cho tôi.” (Ga 10,25) 

 

Suy niệm: Trước sự cứng lòng của dân chúng, đặc biệt là giới Kinh sư 

và Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su phải nại đến việc làm để minh chứng cho sứ 

vụ của mình. Không chỉ là một vài công việc, mà là rất nhiều việc làm 

trong suốt thời gian hoạt động công khai. Những việc làm tốt đẹp ấy là 

hoa trái của lòng hiếu thảo với Chúa Cha, cũng như của tình yêu 

thương con người như chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền, cho kẻ 

chết sống lại, trừ khử ma quỷ... Việc kinh thiên động địa nhất là Ngài 

đã chết và đã sống lại. Vậy mà Ngài đã báo trước điều đó đến ba lần! 

Cũng có nhiều người đã, đang, và sẽ vẫn tin vào Chúa Giê-su là Con 

Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Những người này được Chúa gọi là các 

con chiên của Ngài, được gìn giữ, bảo vệ để không một ai phải hư mất. 

Họ được sự sống đời đời làm gia nghiệp. 

 

Mời Bạn: Niềm tin của bạn vào Chúa Giê-su cũng phải được minh 

chứng, không phải chỉ qua lời nói, lý lẽ, nhưng còn bằng hành động là 

hoa trái của niềm tin, thể hiện qua cả cuộc sống yêu thương, cảm thông, 

hiền hòa, nhiệt thành, khiêm tốn, dấn thân… Bạn đã có được những hoa 

trái ấy chưa? 

 

Sống Lời Chúa: Một khi nhận thấy tác động của Lời Chúa, những việc 

Chúa làm nhân danh Chúa Cha, tôi sẽ phấn khởi thực thi Lời Chúa dạy, 

hy vọng hoa quả là đời sống đơm hoa kết trái nhân đức. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con để chúng con luôn biết 

cùng nhau ca ngợi Danh Thánh Chúa. Xin cho chúng con minh chứng 

niềm tin qua các hoa trái tốt đẹp. Amen. 
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28/04/21                          THỨ TƯ TUẦN 4 PS 
                        Th. Lu-y Gri-nhông Mông-pho, linh mục 
                                              Ga 12,44-50 

 

ÁNH SÁNG DỊU ÊM 

“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại 

trong bóng tối.” (Ga 12,46)  

 

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay có thể tóm tắt tất cả sứ vụ của Đức 

Giê-su, sứ vụ cứu độ nhân loại theo chương trình ngàn đời của Chúa 

Cha. Đức Giê-su đến trần gian, mạc khải cho chúng ta hình ảnh của 

Đấng Tạo hóa là Cha của Ngài, Người Cha dịu dàng và đầy lòng thương 

xót. Ngài được Chúa Cha sai đến để mang tình yêu, ơn cứu độ cho thế 

giới, cho những ai tin vào Ngài. Ngài là Ánh sáng, và bởi vì phát xuất từ 

Chúa Cha, nên Ánh sáng ấy là Ánh sáng dịu êm, mang sức mạnh của sự 

dịu dàng. Ánh sáng ấy diễn đạt với cả con tim, là chìa khóa mở ra cánh 

cửa cung lòng Thiên Chúa, đưa ta đi vào trong tương quan thân thiết với 

Chúa Ba Ngôi, hé mở những gì thánh thiện và ẩn giấu. 

Mời bạn: “Ánh sáng Chúa Ki-tô.” Đang khi không gian chìm ngập 

trong bóng tối, đoàn rước tiến vào nhà thờ với ánh sáng từ cây Nến 

Phục sinh, rồi mọi người thắp sáng cây nến của mình. Ánh sáng Chúa 

Ki-tô đẩy lui bóng tối, chiếu sáng thế gian. Mỗi Ki-tô hữu nhận được 

Ánh sáng ấy trong ngày lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, được mời gọi lan 

tỏa Ánh sáng ấy trong mọi môi trường và đời sống của mình. 

Chia sẻ: Bạn đã cảm nhận và đã lan tỏa Ánh sáng của đức tin, đức cậy, 

đức ái như thế nào? 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm thực thi một giá trị Tin Mừng (hiền 

hoà, nhẫn nại, bao dung, tha thứ...) với những người tôi gặp gỡ hôm 

nay. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm khi con vẫn chìm trong bóng tối của tội 

lỗi. Xin cho con mở lòng đón nhận Ánh sáng của Tình thương Chúa, và 

can đảm dấn thân cho Ánh sáng dịu êm này. Amen. 



 6 

29/04/21                    THỨ NĂM TUẦN 4 PS 
                  Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT 
                                          Ga 13,16-20 

 

TÌNH THÂN THIẾT THẦY-TRÒ 

“Thật Thầy bảo thật anh em: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón 

tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” 

                                                                                             (Ga 13,20) 

 

Suy niệm: Trong bầu khí yêu thương thân tình giữa Thầy và trò sau khi 

Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ, chúng ta cảm nhận được sự bồi 

hồi xao xuyến của Ngài trước lúc chia tay. Đây là lúc mà không còn lúc 

nào khác để Chúa nói với các môn đệ những lời tâm huyết nhất: Ngài 

cho biết mối tương quan giữa Ngài với các môn đệ trở nên khăng khít 

vì được liên kết với mối tương quan khăng khít không thể tách rời giữa 

Ngài với Chúa Cha: Ai đón tiếp các môn đệ là đón tiếp Chúa Giê-su và 

đón tiếp Ngài như vậy cũng tương đương như là đón tiếp chính Chúa 

Cha. 

Mời Bạn: Hiểu được tâm tình của Đức Giê-su, bạn có cảm thấy được 

đánh động sâu xa cả con người của bạn không? Biết mình trở nên quan 

trọng với Chúa như thế, được liên kết chặt chẽ với Ngài như thế, bạn 

quyết tâm là người môn đệ trung thành của Thầy, thực hành tới từng 

chấm từng phẩy lời Thầy dạy chứ? Bạn được Thầy tuyển chọn và sai đi 

tiếp tục sứ mạng của Ngài, bạn sẽ sống xứng đáng với sự tin tưởng của 

Thầy, để mọi người có thể nhận ra Ngài nơi đời sống của bạn chứ? 

Chia sẻ: Bạn nhìn lại những biến cố xảy ra trong cuộc đời bạn. Bạn có 

nhận ra sự chăm sóc ân cần của Chúa dành cho bạn, và sự tín nhiệm của 

Ngài đối với bạn khi Ngài trao cho bạn sứ mạng làm ngôn sứ, chứng 

nhân cho Ngài không? Mời bạn chia sẻ cảm nghiệm đó. 

Sống Lời Chúa: Để tình thân thiết Thầy-trò giữa Chúa và bạn ngày 

càng sâu đậm bạn đừng quên dành thời giờ tâm sự với Chúa mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình. 
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30/04/21                          THỨ SÁU TUẦN 4 PS 
                                       Th. Pi-ô V, giáo hoàng 
                                                   Ga 14,1-6 

 

LÀ CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG 

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6) 

 

Suy niệm: “Con đường có thể đẹp hay xấu, dễ hay khó đi, bằng phẳng 

hay gồ ghề, điều đó không quan trọng; điều quan trọng nhất là con 

đường ấy đưa bạn đi đến đâu” (M. Idan). Đức Giê-su là con đường đưa 

ta đến đích điểm là Chúa Cha, đi vào thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi; 

cả con đường lẫn đích đến đều hội tụ nơi con người Giê-su. Ngài là con 

đường đưa ta đến Nước Trời hạnh phúc, nhưng cũng chính là Nước 

Trời hạnh phúc ấy. Ngài đến trần gian mặc khải cho ta biết sự thật trọn 

vẹn về Thiên Chúa và con người. Đi theo, đồng hành với Ngài trên con 

đường Giê-su, ta có được sự thật toàn vẹn về Thiên Chúa, vui hưởng sự 

sống dồi dào của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời này. Thế nhưng, 

đừng quên rằng con đường mang tên Giê-su là con đường thập giá, hy 

sinh quên mình. Chỉ có con đường thập giá ấy mới dẫn đưa ta đến sự 

sống viên mãn của Thiên Chúa. 

Mời Bạn: “Tại sao mọi con đường rốt cuộc thu hẹp vào một điểm ở 

chân trời? Vì đó là nơi có điểm đến” (Nhà văn Mỹ V. Nazarian). Điểm 

đến của đời bạn là hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, hiệp thông phần 

nào khi tại thế, và trọn vẹn trong thế giới mai sau. Bạn đã xác định rõ 

ràng điểm đến cuộc đời mình chưa? Bạn làm gì để hiệp thông với Ngài 

trong đời sống mỗi ngày? 

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi qua 

việc mỗi ngày chiêm ngắm Chúa Giê-su trong sách Tin Mừng, Bí tích 

Thánh Thể, và nơi các sự kiện mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là con đường đưa con đến hạnh 

phúc vĩnh cửu; nơi Chúa, con được cảm nếm sự sống viên mãn, sự thật 

toàn vẹn. 
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01/05/21             THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS               

Ga 14,7-14 

 

NHÂN DANH ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ 

“Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy 

sẽ làm điều đó.” (Ga 14,14) 

 

Suy niệm: Điều Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay – “nhân danh 

Thầy mà xin” – được thánh Phê-rô thực hành đúng từng chữ khi chữa 

lành người què ăn xin ở Cửa Đẹp Đền thờ: “Vàng bạc thì tôi không có; 

nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, anh 

đứng dậy mà đi” (Cv 3,5). Và hiệu quả của lời ấy là tức thì và thật đáng 

kinh ngạc: anh “đứng phắt dậy,” chẳng những anh đi được mà anh còn 

có thể “vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa” (x. Cv 3,8). Chúa 

Giê-su dạy khi chúng ta nhân danh Ngài để cầu xin điều gì thì lời cầu 

xin ấy rất có hiệu lực bởi vì lúc đó không phải chúng ta mà là chính 

Ngài sẽ thực hiện điều đó. 

Mời Bạn: Mỗi khi làm dấu Thánh giá, chúng ta bắt đầu bằng những lời 

“Nhân danh Chúa Cha…”. Có một thực tế là dù ta làm dấu rất nhiều lần 

trong ngày, nhưng các công việc ta làm, lắm khi đã không nhân danh 

Chúa, mà lại nhân danh cái tôi của mình. Còn cầu xin thì chúng ta nghĩ 

đến những nhu cầu của chúng ta nhiều hơn là xin cho “Danh Cha cả 

sáng”. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta khi cầu xin thì cầu xin “nhân danh 

Đức Ki-tô” và khi làm việc thì hãy hành động “để danh Chúa được tôn 

vinh”. 

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về lời xác tín của thánh Phê-rô: “Vàng bạc thì tôi 

không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-

tô, anh đứng dậy mà đi” (Cv 3,5)? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm dấu Thánh Giá, tôi làm một cách nghiêm 

trang, đầy ý thức và quyết tâm làm việc để tôn vinh danh Chúa. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 


