
                      

                                                                                                    

 

                     
                            

“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, 

 thì người ấy sinh nhiều hoa trái, 

 vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” 
                                              

                                                                                          (Ga 15, 5b) 
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02/05/21                    N             N   B 
                           Ga 15,1-8 
        

                                            TR      AU 

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” ( a 15,4) 

  uy niệm:  hững người yêu nhau thường trao cho nhau những kỷ vật. 

 hững dấu chỉ vật chất nơi những kỷ vật đó dẫu nhỏ bé nhưng có một 

sức mạnh lạ kỳ khiến họ, nhờ những kỷ vật, luôn có thể hiện diện với 

nhau một cách sống động và sâu xa.  

Chúa  iêsu trong bữa Tiệc  y, đã trao ban chính Thân mình  gài làm 

kỷ vật.  gài không muốn chỉ hiện diện bên cạnh, bên ngoài chúng ta 

như một món đồ trang sức chúng ta mang trên thân mình; mà  gài 

muốn hiện diện với chúng ta thật sâu xa, trong cõi lòng của chúng ta, để 

chúng ta cũng được ở sâu trong cõi lòng của  gài. Và  gài không có 

hình ảnh nào minh hoạ cách hùng hồn hơn nữa cho việc “ở trong nhau” 

trừ hình ảnh “Thầy là cây nho, các con là cành.”  ình ảnh đó được 

hiện thực hoá trong Bí tích Thánh Thể mà  gài thiết lập cũng trong bữa 

Tiệc  y. 

Mời Bạn:  iệu quả của việc “ở trong Chúa” là bạn sinh nhiều hoa trái 

thiêng liêng. Phương thế để “ở lại trong Chúa” là suy gẫm và sống  ời 

Chúa đồng thời lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Điều kiện để hoa trái 

thiêng liêng có thể trổ sinh là bạn phải được cắt tỉa bằng những hy sinh 

từ bỏ. Cành nho là bạn sẽ làm cho Thiên Chúa được tôn vinh và bạn sẽ 

là môn đệ đích thực của Chúa Kitô nếu bạn sinh nhiều hoa trái cho 

 ước Trời 

  ống Lời  húa: Suy niệm  ời Chúa và lãnh nhận bí tích Thánh Thể là 

hai việc thiết yếu không thể thiếu trong đời sống của người kitô hữu. 

 ầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết ở lại trong Chúa như 

cành liền cây, và xin dạy con biết chấp nhận những hy sinh khổ chế cần 

thiết để lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào. Amen. 
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 03/05/21                                 N      

                          h nh  hi    h      ia        ng        

                                               Ga 14,6-14 

                              Đ C T   B         Đ    

 Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Chúa 

Cha và như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời: “…Ai 

thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con 

thấy Chúa Cha?” (Ga 14,8-9) 

 uy niệm: Con người khao khát và đi tìm Thiên Chúa, nhưng thực ra 

 gười đã đi bước trước tìm đến và gặp gỡ con người, cách đặc biệt qua 

Chúa  iêsu Kitô. Philípphê tỏ ra khao khát được thấy Chúa Cha nhưng 

hoá ra  gài đã tỏ ra cho ông thấy từ trước rồi vì Chúa  iêsu đã nói: “Ai 

thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình; 

tưởng là xa cách ngàn trùng lại trở thành gần gũi ở ngay giữa chúng ta. 

Mời Bạn: Tín hữu Việt  am được tiếng là siêng năng tham dự thánh lễ 

và lãnh nhận các bí tích. Tuy nhiên, đời sống đức tin ấy nhiều khi chỉ là 

những thói quen do ảnh hưởng của gia đình, xứ đạo hơn là một chọn 

lựa và dấn thân cá nhân. Một lối sống đức tin như thế sẽ khó lòng đứng 

vững trong khung cảnh đô thị hóa và xã hội hóa đang và sẽ diễn ra mỗi 

ngày một nhanh hơn. Vì thế, cần xây dựng một đức tin mang tính cá vị, 

hiểu như một chọn lựa tự do và ý thức của chính bản thân đáp lại tiếng 

gọi của Thiên Chúa. 

  hia sẻ: Thánh Âutinh nói: “Nếu mạc khải là con đường Thiên Chúa 

đến với con người thì đức tin là con đường con người đến với Thiên 

Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng nói của Thiên Chúa.” Về 

phía con người, tôi và bạn đã làm gì để có đức tin và củng cố cũng như 

thể hiện đức tin mỗi ngày?  

 ống Lời  húa: Sống niềm vui Phục Sinh bằng một việc làm bác ái cụ 

thể.  

 ầu nguyện: Đọc kinh Tin Kính cách chậm rãi và tâm tình. 
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04/05/21                             B     N      

                                             Ga 14,27-31 

                                     B    A  C A C  A 

  “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của 

Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” ( a 14,27) 

 uy niệm: “Thầy để lại bình an cho anh em… không theo kiểu thế 

gian.” Vậy bình an “theo kiểu thế gian” là gì?  gười đời thường quan 

niệm rằng khi con người không gặp đau khổ hay thất bại, rủi ro, khi 

được bảo đảm an toàn về của cải vật chất, công ăn việc làm và sự thành 

đạt bản thân… khi đó họ được bình an. Sự bình an đó phụ thuộc vào 

những yếu tố vật chất, và nhất là bên ngoài con người. Bình an Chúa 

ban chính là: dù trong hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại, 

tâm hồn vẫn giữ được thế quân bình, không sợ hãi, không hoang mang, 

một sự bình an của sự chiến thắng khi nội tâm con người đã được Chúa 

 iêsu Phục Sinh biến đổi, giúp ta có thể can đảm và tự tin vượt qua 

gian khổ. 

Mời Bạn: Trong niềm vui Phục Sinh, mời  bạn chiêm ngắm cuộc 

thương khó và cái chết của Chúa  iêsu trên thập giá để thấy bằng 

chứng cụ thể của một tâm hồn bình an: Chúa bị xử tử và chết cách ô 

nhục, nhưng vẫn có thể nói lên lời tha thứ và cuối cùng nhẹ nhõm “phó 

thác linh hồn trong tay Cha” sau khi đã hoàn tất sứ mạng cứu chuộc 

(Lc 23,46). 

  ống Lời  húa: Tập bình an trong tâm hồn bằng cách bình tĩnh nghe 

lời một người bạn góp ý cho mình để sửa một thói quen xấu. 

  ầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã dùng chính cái chết 

của Chúa để đem lại cho chúng con ơn cứu độ và sự bình an đích thực. 

Xin cho chúng con biết giữ mãi ơn bình an của Chúa, để mọi tư tưởng, 

lời nói, hành động của chúng con thể hiện hình ảnh Chúa cho người 

chung quanh con. 
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05/05/21                                  N      

                                              Ga 15,1-8 

                                       C         CÂY 

 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại 

trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, 

anh em chẳng làm gì được.” ( a 15,5) 

 uy niệm: Cành nho và thân nho có một mối liên hệ khăng khít: cành 

nho phát xuất từ thân nho; cành nho chỉ là cành nho khi thuộc về thân 

nho chứ không phải bất cứ một loại thân nào khác.  gược lại, thân nho 

sinh cành nho để nó sinh hoa trái; cành nho không cho trái là cành nho 

làm hại thân nho; mà muốn có trái thì cành nho phải gắn liền với thân 

nho (c.4)… Khi khẳng định: “Thầy là cây nho, anh em là cành”, Chúa 

 iêsu muốn nói lên mối quan hệ duy nhất giữa  gài và người môn đệ, 

“vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Chẳng làm gì được, 

nghĩa là không thể sinh hoa trái; mà cành nho không sinh hoa trái là 

cành nho vô dụng, chỉ để làm mồi cho lửa mà thôi (c.6). 

 Mời Bạn: Vai trò của người môn đệ không chỉ ở lại trong Chúa  iêsu, 

như cành nho với thân nho, mà còn phải sinh nhiều hoa trái. Và hoa trái 

của người môn đệ là yếu tố làm cho Chúa Cha được tôn vinh (c.8). Vậy 

hãy xét lại xem, những hoa trái hiện tại của mình có thể làm cho Chúa 

Cha được tôn vinh? 

 hia sẻ: Cây nho thì sinh quả nho; thế đâu là hoa trái của „cây Kitô 

hữu‟? 

  ống Lời  húa:  ăng suy niệm  ời Chúa và lãnh nhận các bí tích là 

phương thế nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu và bảo đảm cho việc sinh 

hoa trái. 

 ầu nguyện: Lạy Chúa, chính tình yêu là dấu chỉ để nhận biết chúng 

con thuộc về Chúa; xin cắt tỉa khỏi chúng con sự tham lam và ích kỷ, để 

đời sống chúng con trở thành lời ca tụng Chúa nhờ biết sống yêu 

thương. 
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06/05/21                             N M    N      

                                                Ga 15,9-11 

                                             C C Đ  U R   

 “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình 

thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở 

lại trong tình thương của Người.” ( a 15,10) 

  uy niệm: Chúa  iêsu đã từng nói với các môn đệ: “Lương thực của 

Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy.” Đối với Chúa  iêsu, sống là 

sống cho Cha, làm những gì Cha truyền làm. Do đó, không có việc làm 

theo sở thích hay ý riêng. “Tôi không tìm cách làm theo ý tôi, nhưng 

theo ý Đấng đã sai tôi” ( a 5,30).  à Con Thiên Chúa làm người, Chúa 

 iêsu cũng cảm biết đau như loài người cảm, cũng rùng mình khiếp sợ 

trước cái chết như bao người khác. Trước ngày chịu tử hình, Chúa đã 

cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời 

khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Chúa  iêsu 

đã vâng phục cho đến chết. Vì thế “Thiên Chúa đã siêu tôn Người” (Pl 

2,9) đặt  gười ngự bên hữu Chúa Cha, nghĩa là ở trong tình thương của 

Chúa Cha một cách trọn vẹn. 

 Mời Bạn:  ẽ tự nhiên không ai muốn phải làm, hoặc không được làm 

những điều ngược với bản tính của mình. Bởi vì phải hy sinh, phải bỏ ý 

riêng.  gược lại “ở lại trong tình thương của Chúa” ai mà không thích. 

 hưng mà không có con đường nào khác để đến với Chúa Cha, ở lại 

trong tình thương của Cha, ngoài con đường Chúa  iêsu đã đi. Con 

đường ấy là con đường vâng phục. 

 ống Lời  húa: Vâng phục là con đường thánh hoá và mang lại niềm 

vui trong Chúa. 

 ầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi ở trần gian, Chúa đã tuyệt đối vâng 

phục Chúa Cha, và giờ đây Chúa đang hưởng niềm vui bên Chúa Cha. 

Xin cho chúng con biết noi gương vâng phục như Chúa. 
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 07/05/21                                 N      

                                             Ga 15,12-17 

                       S    T    B   V   C  A k T  

 “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi 

Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” ( a 15,15) 

 uy niệm: William Beatie nhận định rằng tình bạn cho chúng ta cảm 

nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa bởi vì nơi người bạn đích thực, 

chúng ta có thể ký thác tâm sự, được lắng nghe và cảm thông; người 

bạn là người mà chúng ta có thể tin cậy nhưng không vì thế mà bị đánh 

mất chính mình. Tình bạn giữa người với người mà đã thế, tình bạn mà 

Chúa Kitô dành cho chúng ta còn tỏ bày cho chúng ta sự hiện diện của 

Thiên Chúa biết chừng nào? Quả thế, Chúa  iêsu gọi chúng ta là bạn 

hữu vì “tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh 

em biết.” Để được trở thành bạn hữu với Chúa Kitô, chỉ cần có một 

điều kiện, đó là: “thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” 

 Mời Bạn: Chúa Kitô không như vị hoàng đế cao xa nọ, cao hứng vi 

hành thăm thần dân rồi lại trở về ngôi cao chức trọng. Chúa Kitô đến và 

ở lại, đồng phận với chúng ta;  gài đối xử thân tình và gọi chúng ta là 

bạn hữu,  gài còn yêu thương chúng ta đến mức “hy sinh cả tính mạng 

vì bạn hữu của mình.” Tình yêu của  gài đối với bạn sâu xa như thế. 

Còn bạn, bạn sống tình bằng hữu với  gài như thế nào? 

  hia sẻ: Bạn có coi việc thờ phượng như gánh nặng bó buộc mà bạn 

chỉ làm ở mức tối thiểu cho khỏi bị tội không? 

 ống Lời  húa: Sống với Chúa như chân phước Anrê Phú Yên: “lấy 

tình yêu đáp lại tình yêu, lấy sự sống đáp lại sự sống, để giữ nghĩa cùng 

Chúa cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.” 

 ầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đối xử thân tình và gọi chúng con là bạn 

hữu. Xin cho chúng con biết đem trọn tình yêu của chúng con đáp lại 

tình yêu đó. 
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08/05/21                               B      N      

                                                Ga 15,18-21 

                                 Đ  T U C V  C  A K T  

  “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì 

là của nó.” (Ga 15,19) 

  uy niệm: “Yêu nhau yêu cả đường đi; ghét nhau ghét cả tông chi họ 

hàng.” Chuyện thế thái nhân tình vốn là thế!  ếu Chúa Kitô đã bị “thế 

gian” ghét, thì việc các môn đệ của  gài có bị “thế gian” ghét lây cũng 

chẳng lạ gì, bởi vì họ thuộc về Chúa Kitô chứ không thuộc về “thế gian.” 

 gười môn đệ phải dám chung chia số phận, đồng cam cộng khổ với 

thầy mình. Thế nhưng trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, các môn đệ 

đều bỏ Thầy mà trốn hết. May thay, Chúa Phục sinh đã nhóm lên trong 

họ niềm hy vọng mới. Từ nay, các môn đệ của  gài không cho việc 

mình bị thù ghét vì thuộc về Chúa Kitô là điều xui xẻo, bất hạnh, mà trái 

lại đó là niềm hạnh phúc và hãnh diện: “Các tông đồ hân hoan bởi được 

coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5,41). 

Mời Bạn:  ếu bạn bị người đời ghét bỏ vì bạn sống ích kỷ, kiêu căng, 

gian dối,… thì có gì đáng hãnh diện? Bạn còn đáng ghét nữa là khác! 

 ay ngược lại, nếu như vì “cầu hai chữ bình an” mà bạn không dám 

sống cách triệt để những giá trị của Tin Mừng, thì bạn cũng không phải 

là môn đệ đích thực của Chúa Kitô.   giữa hai thái cực đó, người môn 

đệ đích thực của Chúa Kitô, không sống vì sự yêu ghét của người đời 

nhưng chọn  gài làm lẽ sống và tìm thấy hạnh phúc khi được thuộc 

trọn về  gài. 

 hia sẻ: Trong cung cách sống của bạn, có điều gì, vô tình hay hữu ý, 

gây phản cảm, hiểu lầm về Tin Mừng Chúa Kitô? 

 ống Lời  húa:  àm một việc bác ái, một cử chỉ thân ái cho một 

người bạn. 

 ầu nguyện: Lạy Chúa, xin chọn con làm khí cụ bình an của 

Chúa. (Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Assisi) 


