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04/04/21                     CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B  
                                                  Ga 20,1-9 

 

NIỀM VUI PHỤC SINH: “BÌNH AN CHO ANH EM” 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-

đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1) 

 

Suy niệm: Lời đầu tiên của Đức Ki-tô phục sinh nói với các môn đệ là 

lời chúc: “Bình an cho anh em.” Nếu chúng ta nhớ Đấng nói lời này 

cũng chính là Đấng trước khi chịu chết đã yêu thương các môn đệ và 

yêu tới cùng (x. Ga 13,1), thì chúng ta hiểu ra rằng tình yêu dẫn đến 

chấp nhận khổ giá thì phục sinh chính là tình yêu đem lại bình an cho 

người mình yêu. Tình yêu thúc đẩy bà Ma-ri-a Mác-đa-la ra mộ Chúa 

từ sáng sớm để than khóc; gặp được Đức Ki-tô phục sinh, than khóc đó 

đã trở thành niềm vui và bà được sai đi làm sứ giả đầu tien loan báo Tin 

Mừng bình an rằng Chúa đã sống lại thật rồi. 

 

Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô đã nói: “Có những Kitô hữu sống đời mình 

giống như chỉ có mùa Chay mà không có mùa Phục Sinh” (Niềm vui 

Tin Mừng, số 6). Quả vậy, Chúa Ki-tô chịu đóng đinh sẽ chỉ là sự thất 

bại đáng nguyền rủa nếu như kết thúc tại Núi Sọ. Nhưng Ngài đã trỗi 

dậy và biến đau thương thập giá thành niềm vui phục sinh. Bạn có cảm 

nhận niềm vui phục sinh ấy thấm vào từng sớ thịt mạch máu của bạn, 

và biến bạn thành sứ giả loan báo tin mừng bình an không? Hay ngược 

lại, bạn vẫn sống trong lo lắng, sợ hãi, và buồn sầu như Đức Ki-tô chưa 

từng sống lại? 

 

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ cho một người bạn thân ngoài Công giáo 

về niềm vui và sự xác tín của bạn vào mầu nhiệm Chúa Ki-tô Phục 

sinh. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con thành con người của niềm vui 

vì xác tín rằng Chúa đã phục sinh để con tiếp tục loan báo niềm vui ấy 

cho mọi người. 
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05/04/21                  THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                                 Mt 28,8-15 

 

CHÚNG TÔI XIN LÀM CHỨNG 

Các thượng tế cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói 

như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ hắn đã 

đến lấy trộm xác.” (Mt 28,12-13) 

 

Suy niệm: Những người lính canh mộ phao tin các môn đệ trộm xác 

Chúa Giê-su vì họ được hai cái lợi: không bị phạt vì tội thiếu trách 

nhiệm mà lại được một số tiền lớn. Còn các môn đệ lại quả quyết rằng 

Chúa sống lại để rồi vì thế họ bị bắt bớ đánh đập và giết chết. Đức Giê-

su có thực sự sống lại và hiện ra với các môn đệ thì các ông mới có 

cuộc lột xác kỳ diệu như thế: Từ chỗ sợ sệt lẩn trốn, các ông đã mạnh 

dạn loan báo cách công khai Đức Ki-tô Phục Sinh, bất chấp bị đánh đập 

cấm cản. Các ông còn khẳng khái tuyên xưng: “Chính Đức Giê-su đó, 

Thiên Chúa đã cho sống lại; về điều này tất cả chúng tôi xin làm 

chứng” (Cv 2,32). 

 

Mời Bạn: Quả thật, rao giảng Tin Mừng bằng một đời sống chứng tá 

thì có giá trị hơn cả ngàn lời nói suông. Hơn nữa, hành vi làm chứng ở 

mức cao độ nhất chính là tử đạo, là làm chứng bằng chính máu và mạng 

sống của mình. Thời nay không có những cuộc tử đạo đổ máu như các 

cha ông chúng ta ngày xưa nhưng vẫn cần lắm nơi bạn những cuộc „tử 

đạo‟ trong cuộc sống. Đó là khi Bạn dám chết đi cho tội lỗi, cho cái tôi 

ích kỷ và cho những thói xấu của mình. Chỉ khi đó lời chứng cho Tin 

Mừng của bạn mới thực sự có sức thuyết phục. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết „tử đạo‟ để làm chứng cho Chúa bằng cách 

thực thi những giá trị Tin Mừng (trung thực, khiết tịnh, tôn trọng sự 

sống…) dù gặp những khó khăn, thiệt thòi trong xã hội. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn 

luôn là chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. 
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06/04/21              THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                                 Ga 20,11-18 

 

GIỮ CHÚA Ở LẠI TRONG TA 

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: „tôi đã thấy Chúa‟ và 

bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18) 

 

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su bị bắt, bị kết án tử hình thập giá, các môn 

đệ sợ hãi trốn chạy, thì bà Ma-ri-a Mác-đa-la, không phải là to gan lớn 

mật gì, nhưng tình yêu vượt thắng mọi nỗi sợ, bà lặng lẽ theo Thầy suốt 

chặng đường thập giá, đôi mắt đẫm lệ, cõi lòng tan nát. Bà cũng có mặt 

ở đó, gần thập giá Chúa Giê-su (Ga 19,25) cùng với Đức Ma-ri-a, Mẹ 

Chúa. Tảng đá lấp cửa mồ sau khi an táng Chúa cũng không thể dập tắt 

tình yêu bà dành cho Thầy. Vì thế, ngay từ sáng sớm tinh mơ, dù là 

đang lo sợ, bà đã tất tả đi ra mộ Chúa. Để làm gì? Chỉ để khóc thương 

Chúa. Thế nhưng Đức Ki-tô Phục Sinh đã hiện ra với bà, chúc lành và 

sai bà ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ.  

 

Mời Bạn: Bà Ma-ri-a là mẫu gương cho chúng ta trong tương quan với 

Chúa. Chúng ta yêu Chúa, giữ Chúa trong đời, và chúng ta không lìa 

xa, không để mất Chúa và phải mau mắn tìm kiếm Chúa khi Ngài đang 

ẩn mặt. Vì chính Ngài là hạnh phúc, là nguồn sống đời ta. Bao lần 

chúng ta cũng đã phải mất mát những điều quí giá nhất, những người 

thân yêu nhất. Với Chúa Giê-su, Ngài là nguồn sống đời ta. Ta hãy ôm 

lấy Chúa Giê-su, để Ngài hiện diện mãi mọi ngày trong đời sống mình 

để được Ngài sai đi chia sẻ niềm vui Phục Sinh cho anh chị em khác 

nữa. 

 

Sống Lời Chúa: Thăm viếng an ủi một người thân, người hàng xóm 

đang có chuyện đau buồn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin gìn giữ chúng con luôn được ở trong tình 

yêu thương của Chúa để chúng con được sống mãi với Chúa suốt cả 

đời con. 
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07/04/21                     THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                               Lc 24,13-35 

 

NHẬN RA 

Mắt họ sáng ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.  

                                                                                               (Lc 24,31) 

 

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại một câu chuyện thật đẹp với 

một kết thúc có hậu. Hai môn đệ buồn bã rời Giê-ru-sa-lem hoa lệ đi 

trên con đường làng về quê. Hẳn họ không chỉ oán trách các thượng tế 

và thủ lãnh đã giết hại Đức Giê-su mà còn thất vọng vì giấc mơ vinh 

hoa phú quý của họ nay đã thành “mộng vàng tan bay”. Vừa khi ấy 

Người Khách Lạ nhập cuộc, hỏi những câu mà họ cho là vô tình chẳng 

quan tâm gì thế sự. Thế là được dịp họ tuôn ra tất cả nỗi “tấm tức” và 

thất vọng của mình. Đến lượt Chúa Giê-su trách ngược lại họ rằng họ 

không hiểu và chậm tin vào lời các ngôn sứ; Ngài “gỡ rối” cho họ bằng 

cách khởi đi từ Kinh Thánh: “Nào Đức Ki-tô chẳng phải chịu khổ hình 

rồi mới vào vinh quang sao?” Hai ông như “uống từng lời”, lòng các 

ông ấm lại. Các ông không còn chỉ nghe bằng đôi tai mà còn bằng cả 

tâm hồn của mình. Dù chưa nhận ra tông tích Người Khách Lạ này, 

nhưng lòng họ đã bừng cháy lên và khao khát được Người Khách này 

dừng chân ở lại và dùng bữa tối với họ. Chỉ đến lúc ấy, khi đồng bàn 

với hai ông, Người bẻ bánh và họ thực sự nhận ra Người. 

Mời Bạn: Trước những biến cố xảy đến trong đời bạn, những thông tin 

bạn nhận được trong cuộc sống, bạn có để tâm suy gẫm và nhận ra 

Chúa hiện diện đó đồng hành với bạn và nhận ra sứ điệp Ngài muốn nói 

với bạn không?  

Chia sẻ về một lần bạn nhận ra Chúa qua những biến cố trong đời bạn. 

Sống Lời Chúa: Đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để nhận ra Chúa 

đồng hành trong cuộc sống của bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhận ra Chúa khi đọc 

những biến cố đời con qua ánh sáng Lời Chúa. 
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08/04/21                  THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                                 Lc 24,35-48 

 

BÌNH AN CHO ANH EM! 

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

bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36) 

 

Suy niệm: Khi chào nhau bằng hai tiếng “Shalom Aleichem,” nghĩa là 

“Bình an ở cùng bạn,” người Do Thái cho thấy bình an là thứ quí giá 

nhất trong cuộc sống. Các môn đệ của Thầy Giê-su đang thiếu thứ bình 

an quý giá ấy hơn bao giờ hết từ ngày Thầy mình chịu chết. Bởi vì bóng 

ma của sợ hãi, bất an đang bao trùm, khiến các ông co cụm lại trong 

bốn bức tường của căn phòng đóng kín. Đúng lúc đó, Đức Giê-su phục 

sinh hiện ra giữa các ông và trao ban bình an. “Bình an cho anh em” là 

lời ân sủng đầu tiên của Chúa Phục sinh. Bình an này là bình an đích 

thực, chứ không phải thứ bình an tạm bợ của thế gian. Chúa hiện diện 

giữa các ông, giúp các ông thoát khỏi bóng ma sợ hãi, củng cố thêm 

đức tin. Bình an này sẽ đi với các ông trong suốt hành trình sứ vụ, giúp 

các ông lướt thắng mọi sợ hãi, dù phải đối mặt với bao gian nan, thử 

thách, thậm chí cả gông cùm và cái chết. 

 

Mời Bạn: „Bóng ma‟ nào đang „ám‟ bạn, khiến bạn sợ hãi và thất vọng 

trong cuộc sống? Đến với Chúa Ki-tô đi! Người sẽ giúp bạn xua tan 

mọi nỗi sợ hãi, ưu phiền, và bạn sẽ lại được bình an trong Người.  

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn tham dự Thánh lễ để khi gặp Chúa Giê-

su, bình an của Người sẽ ở cùng bạn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, các môn đệ sợ hãi, bất an vì mất niềm 

tin, thất vọng, nhất là thiếu vắng Chúa, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn bóng 

ma. Xin cho chúng con biết siêng năng gặp gỡ Chúa, nhất là trong Bí tích 

Thánh Thể, để chúng con được bình an, không còn sợ hãi vì biết Chúa 

hằng luôn ở cùng chúng con. Amen. 
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09/04/21                 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                                  Ga 21,1-14 

 

TÌNH THẦY GIÊ-SU 

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và 

có cả bánh nữa… Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” (Ga 

21,9.12) 

 

Suy niệm: Các môn đệ vất vả suốt đêm đánh cá, đâu có ngờ Thầy Giê-

su chăm chú dõi theo và hỏi han ân cần: “Anh em không có gì ăn ư?” 

Chỉ vẽ cho các môn đệ kéo được một mẻ cá to rồi, Ngài còn dọn sẵn 

cho các ông một bữa ăn sáng thú vị: bánh mì ăn với cá nướng trong hơi 

sương se lạnh lúc bình minh trên bãi biển. Họ nhớ lại mẻ cá lạ lùng 

năm xưa đã khiến họ bỏ thuyền bỏ lưới mà theo Thầy (x. Lc 5,1-11). 

Ngài chia bánh và cá cho các ông: Khác nào trong lần hoá bánh ra 

nhiều hay trong bữa Tiệc Ly, từ cung cách cử chỉ đến lời lẽ đều cho 

thấy chính Thầy đó, không thể lầm với ai được. Và cũng không thể lầm 

được mối tình thâm của Thầy đã yêu các môn đệ thì Ngài yêu đến cùng: 

bữa Tiệc Ly nay được tiếp diễn trên bãi biển này. Chúa Ki-tô phục sinh 

lại càng quyến luyến gắn bó các môn đệ của Ngài hơn nữa vì giờ đây, 

nơi bí tích Thánh Thể, Thầy có thể ở cùng các môn đệ yêu dấu mọi 

ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,20). 

 

Mời Bạn nghiền ngẫm đoạn Tin Mừng hôm nay; và bạn nhắm mắt, 

thinh lặng để thấy mình cũng có chỗ bên cạnh Thầy Giê-su, cùng với 

“người môn đệ được Ngài thương mến,” để lòng bạn rộn lên, rung động 

vì hạnh phúc, vì tình yêu dạt dào mà Thầy Giê-su dành cho bạn. Và nếu 

bạn có nghe tiếng Ngài hỏi: “Con có mến Thầy hơn những người này 

không?” thì bạn đừng ngần ngại trả lời: “Thưa Thầy có. Thầy biết con 

mến Thầy.” 

Sống Lời Chúa: Trong ngày, dành ít phút lặp lại những tâm tình bạn 

có trong phút cầu nguyện vừa qua. 

Cầu nguyện: Dâng lên Thầy Giê-su những tâm tình của riêng bạn. 
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10/04/21                  THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                                 Mc 16,9-15 

 

TÌNH YÊU CHÚA KHÔNG GIỚI HẠN 

Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã 

được người trừ cho khỏi bảy quỷ. (Mc 16,9b) 

 

Suy niệm: Người Do Thái thời bấy giờ tin rằng người bị quỷ ám là 

người tội lỗi, là thành phần nguy hiểm, bị mọi người xa lánh. Bà Ma-ri-

a Mác-đa-la không chỉ bị một mà tới bảy quỷ ám, một tình trạng khốn 

khổ đến cùng cực, chẳng khác gì anh người xứ Ghê-ra-da bị cả một đạo 

quân quỉ ám. Nhưng tình yêu Chúa không vì thế mà bị giới hạn. Chúa 

vẫn thương chữa lành cho bà. Vì thế, bà đã dành trọn tình thương cho 

Chúa. Bà đã theo Chúa trên các nẻo đường truyền giáo, bà có mặt trong 

cuộc thương khó của Chúa, dưới chân thập giá. Bà gắn bó với Chúa 

như thế, nên ngay khi phục sinh, “Đức Giê-su hiện ra trước tiên với 

bà.” Tình thương của Chúa đã phục hồi bà, một con người tội lỗi trở về 

nguyên trạng và còn hơn thế nữa là người đầu tiên được Chúa trao sứ 

vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh. 

 

Mời Bạn: Tội lỗi chúng ta xúc phạm tới Chúa thật nặng nề, nhưng 

không vì thế mà Chúa không yêu thương, không cứu độ. Chẳng những 

Ngài xoá bỏ tội lỗi chúng ta mà còn sai chúng ta đi làm sứ giả loan báo 

Tin Mừng Phục Sinh. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi tín thác 

vào tình yêu của Ngài, một tình yêu không giới hạn, để cảm nhận tình 

yêu của Ngài trong từng biến cố lớn nhỏ của đời mình. Và chúng ta 

cũng được mời gọi mặc lấy tâm tình của Ngài để cũng yêu thương anh 

chị em mình bằng một tình yêu không so đo, không tính toán. 

 

Sống Lời Chúa: Để yêu như Chúa yêu, bạn hãy có cái nhìn tích cực về 

tha nhân với những ưu điểm của họ. 

 

Cầu nguyện: Xin cho con cảm nghiệm tình Chúa yêu con để con cũng 

yêu anh chị em con như Chúa đã yêu. Amen. 


