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09/05/21                   CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – B 
                                                Ga 15,9-17 

 

LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH YÊU 

 

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy 

thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong 

tình thương của Thầy”. (Ga 15,9) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời trên trong bối cảnh chia tay các 

môn đệ để đi nộp mình chịu chết. Chúa biết, việc Ngài làm, lúc ấy các 

môn đệ chưa hiểu, nhưng sẽ không bao giờ hiểu nếu vẫn là những 

„người ngoài‟. Vì thế, Ngài tha thiết mời gọi họ hãy ở lại trong tình 

thương của Ngài. Một tình thương mang tính huyền nhiệm. Tình 

thương dám vượt qua mọi tính toán hẹp hòi để chấp nhận hiến dâng: 

tình thương Chúa Cha dám trao ban Con Một yêu dấu; tình thương 

Chúa Con dám hiến dâng mạng sống; và chỉ những ai liên đới trong 

tình thương yêu ấy mới biết phải làm gì cho anh chị em của mình.  

Mời Bạn: Tình thương của Thiên Chúa không phải là một khái niệm 

trừu tượng, mà nó được hiện thực hóa bằng những hành động rất cụ thể: 

như là bênh vực những người cô thế cô thân, là đem niềm an ủi cho 

những kẻ yếu hèn, ốm đau, bệnh tật… và cao điểm của tình thương là 

hiến dâng mạng sống. Cách thế để ta ở lại trong tình thương của Ngài 

chính là giữ các giới răn của Ngài, hay nói cách khác, là hãy thực hiện 

cho người anh em điều mà chính Chúa đã làm cho mỗi chúng ta. 

Sống Lời Chúa: Chúa Ki-tô hằng sống, vì thế, Ngài vẫn hằng phục vụ 

ta, đặc biệt nơi các Bí tích. Hãy cho mình cơ hội để ở lại trong tình 

thương của Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục sinh, Chúa hứa rằng sẽ ở cùng 

chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho con biết ở lại trong Chúa 

như cành nho gắn liền với thân nho để đời sống con sinh được nhiều 

hoa trái. Amen. 
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10/05/21                         THỨ HAI TUẦN 6 PS 
                                           Ga 15,26-16,4a 

 

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT 
 

“Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm 

chứng về Thầy.” (Ga 15,26b) 

 

Suy niệm: “Sự thật là gì?” Ông Phi-la-tô đã từng hỏi Chúa Giê-su câu 

đó nhưng ông đã không đủ “kiên nhẫn” để nghe câu trả lời trực tiếp từ 

Chúa Giê-su, hơn nữa ông đã chẳng nhận thấy Chúa Giê-su chính là Sự 

Thật (x. Ga 14,6) đang đứng trước mắt ông đây. Chúa Thánh Thần là 

“Thần Khí sự thật” được Chúa Cha “sai đến để làm chứng” cho Đức 

Ki-tô là Sự Thật, và là “Sự Thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Sự Thật toàn 

vẹn là Đức Ki-tô vượt xa sự thật của thế gian, là những sự thật tương 

đối và phiến diện. Sự Thật toàn vẹn chính là Đức Giê-su Ki-tô là Con 

Thiên Chúa, đã nhập thể làm người, đã hiến thân chịu chết và đã phục 

sinh; đó là điều Thần Khí Sự Thật được sai đến để làm chứng. 

 

Mời Bạn: Để nhận biết và nhận được sức mạnh và quyền năng của 

Thần Khí sự thật, con người cần có lòng yêu mến và khát khao tuân giữ 

giới răn của Chúa Giê-su như Người đã từng nói: “Người thuộc về sự 

thật thì nghe tiếng Ta.” Thần Khí sự thật làm chứng cho Chúa Giê-su, 

là bảo đảm cho đức tin của chúng ta, cho chúng ta sức mạnh để thực thi 

điều Chúa Giê-su dạy “là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Và tới lượt 

chúng ta cũng thực thi sứ mạng Đức Ki-tô giao phó: “Cả anh em nữa, 

anh em cũng làm chứng về Thầy” (Ga 15,27). 

 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện để lắng nghe lời chứng của Chúa Thánh 

Thần và để tiếp tục làm chứng cho Chúa trong đời sống của mình. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến soi sáng và thêm sức 

cho chúng con để chúng con được thuộc về Chúa và can đảm làm 

chứng cho Sự thật toàn vẹn là Đức Ki-tô. 
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11/05/21                         THỨ BA TUẦN 6 PS 
                                               Ga 16,5-11 

 

SỐNG TRONG THÁNH THẦN 

“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật 

vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.” 

(Ga 16,7) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su về với Chúa Cha, nhưng không để các môn đệ 

mồ côi. Người sai Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục công cuộc cứu độ 

vốn đã khởi đầu. Chúa Thánh Thần hoạt động âm thầm nhưng rất mãnh 

liệt trong đời sống và sứ vụ của các môn đệ. Ngài khai lòng mở trí để 

các môn đệ hiểu giáo huấn của Chúa Giê-su và dẫn đưa họ đến sự thật 

toàn vẹn. Ngài an ủi, chữa lành và biến đổi những con người yếu đuối, 

nhút nhát ấy trở nên can trường, mạnh mẽ. Ngài hướng dẫn, đồng hành 

với các ông trong công cuộc loan báo Tin mừng cho các dân tộc… Tắt 

một lời, sau khi Chúa Giê-su về trời, Thánh Thần được ban trào tràn 

cho các môn đệ. Chính nhờ quyền năng vô song của Thánh Thần mà 

các ông sống dồi dào và thi hành sứ vụ đầy hiệu quả. 

 

Mời Bạn: Giáo hội đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần, 

nhưng tiếc thay Ngài là vị Thiên Chúa „dễ bị lãng quên‟. Thật quan 

trọng việc xin ơn Thánh Thần hằng ngày để Ngài giúp chúng ta đi sâu 

hơn vào mầu nhiệm Đức Ki-tô. Nhờ Thánh Thần đổ vào lòng mỗi 

người mà ta được biến đổi tận gốc rễ, được lớn lên trong tình yêu và 

được dẫn dắt theo những nẻo đường đẹp ý Chúa. 

 

Sống Lời Chúa: Bắt đầu mỗi việc, hãy sốt sắng xin Chúa Thánh Thần 

hướng dẫn bằng cách đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần hoặc Kinh Sáng 

Soi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Thánh Thần là hồng ân lớn lao 

mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng con. Xin biến đổi tâm hồn chúng 

con nên đơn sơ mềm mỏng để biết „buông mình cho Chúa Thánh Thần‟. 
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12/05/21                          THỨ TƯ TUẦN 6 PS 
                               Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo 
                                               Ga 16,12-15 

 

SỐNG THEO THẦN KHÍ SỰ THẬT 

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn 

vẹn.” (Ga 16,13) 

 

Suy niệm: Nhìn thế giới với cái nhìn đa chiều, mỗi chiều kích lại cho ta 

thấy một loại sự thật khác nhau: sự thật toán học, sự thật lịch sử, sự thật 

triết học, tôn giáo,... Muốn đạt tới một sự thật toàn vẹn theo nghĩa bao 

trùm mọi chiều kích như thế hầu như là không tưởng. Sự thật mà Thần 

Khí dẫn các môn đệ tới là “Sự Thật Toàn Vẹn,” Sự Thật đó được hiện 

thực nơi Đức Giê-su Ki-tô: Ngài là Con Thiên Chúa, nhập thể làm 

người, chịu chết và sống lại. “Sự Thật Toàn Vẹn” còn là sự thật đem lại 

ơn cứu độ, vì ai tin vào Đức Ki-tô, người ấy sẽ được cứu. Chúa Thánh 

Thần sẽ soi sáng, hướng dẫn các môn đệ để họ nhận biết Sự Thật Toàn 

Vẹn, sống và làm chứng cho sự thật đó bằng đời sống của mình. 

Mời Bạn: Người môn đệ Chúa Ki-tô đã được dẫn tới Sự Thật Toàn 

Vẹn rồi thì phải làm chứng cho Sự Thật đó bằng cả đời sống của mình. 

Những quanh co giả dối nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn dập tắt hoạt 

động của “Thần Chân lý” trong tâm hồn bạn. Mỗi khoảnh khắc cụ thể 

trong đời bạn được mời gọi tiến bước trong 'sự thật toàn vẹn', và trở 

thành “người truyền đạt” sự thật của Chúa. Xây dựng cuộc sống trên sự 

thật là con đường dẫn bạn đến với Thiên Chúa. Bằng cách sống sự thật, 

Ki-tô hữu để cho Tin Mừng thấm đậm và thánh hóa môi trường văn hóa 

xã hội của mình. 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống để xây dựng sự thật và lên tiếng bảo 

vệ sự thật. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, mỗi ngày xin giúp con sống theo 

sự thật trong tình bác ái, để con không bao giờ đánh mất bất cứ cơ hội 

nào làm danh Chúa hiển vinh. Amen. 
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13/05/21                       THỨ NĂM TUẦN 6 PS 
                                          Đức Mẹ Fatima 
                                             Ga 16,16-20 

 

NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI 

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em 

sẽ lại thấy Thầy…Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc 

than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi 

buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,16.20) 

 

Suy niệm: Có một sự tương phản giữa những khoảnh khắc “một ít lâu 

nữa”: tương phản giữa thời gian hiện tại và thời gian tương lai, giữa thế 

gian và những người môn đệ Chúa: “thế gian” thì “vui mừng” còn 

những môn đệ Chúa “khóc lóc”; một sự tương phản đầy kịch tính vì 

tính cách khẩn cấp, quyết liệt, một mất một còn vì đó là thời điểm 

chuyển tiếp, thời điểm “vượt qua” của Đức Ki-tô. Chúa Giê-su không 

dấu diếm các môn đệ về thời điểm “vượt qua” của Ngài, nhưng đồng 

thời Ngài cũng hé mở cho các ông niềm hy vọng đầy xác tín rằng chính 

tại thời điểm “nhạy cảm” này, tình thế sẽ đảo ngược: nước mắt sẽ biến 

thành nụ cười, nỗi buồn sẽ được chuyển thành niềm vui. 

Mời Bạn: Điểm “nhạy cảm” để chuyển hoá nỗi buồn thành niềm vui 

mà Chúa hứa nằm tại chính thập giá của Đức Ki-tô, nơi Ngài thực hiện 

cuộc “vượt qua”. Muốn đạt được niềm vui Chúa hứa đó, mời bạn hãy 

cùng Đức Ki-tô thực hiện cuộc “vượt qua” nơi thập giá. 

Chia sẻ: Sự “tương phản đầy kịch tính” giữa thế gian và các môn đệ 

Chúa ngày nay là gì? 

Sống Lời Chúa: Cảm nhận được niềm vui thánh thiện khi làm một 

điều tốt: một việc hy sinh, phục vụ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn vui đích thực của con, niềm vui 

không ai có thể cướp đi được. Xin cho con biết tìm thấy Chúa trong các 

công việc bổn phận hằng ngày và trong việc dấn thân phục vụ các anh 

chị em của con. Amen. 



 7 

14/05/21                        THỨ SÁU TUẦN 6 PS 
                                      Th. Mát-thi-a, tông đồ 
                                                Ga 15,9-17 

 

PHẢI CHĂNG LÀ ĐẠO TẠI TÂM? 

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

thương của Thầy.” (Ga 15,10) 

 

Suy niệm: Để biện minh cho lối sống phóng đãng, lơ là trong việc thực 

hành đạo, người ta thường đưa chiêu bài rằng: “Đạo tại tâm ấy mà!” 

Rằng: các điều răn giới luật làm tôn giáo trở nên cồng kềnh nặng nề, tự 

do cá nhân bị đánh cắp, v.v… Như một lời giải cho quan niệm ấy, Chúa 

Giê-su đưa ra giới răn quan trọng mà Ngài gọi là “điều răn của Thầy”, 

đó là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” 

(c. 12). Đối với Chúa, giữ giới răn là thực hành yêu thương và nhờ đó ở 

lại trong tình yêu thương, và ngược lại vì yêu nên giữ giới răn. Khi tuân 

giữ giới răn vì yêu thương như thế, con người sẽ không bị trói buộc mà 

trái lại trở nên tự do. Họ không còn bị những đam mê dục vọng chế ngự. 

Và, khi tình yêu đầy tràn tại tâm của họ, đương nhiên hành động bên 

ngoài sẽ thấm đượm tình bác ái. Như thế mới đích thực là Đạo tại tâm. 

 

Mời Bạn: Trong thời đại chạy theo vật chất và thích hưởng thụ như 

hiện nay, tuân giữ các giới răn của Chúa quả là điều không phải dễ. 

Mời bạn dám từ bỏ qua những đam mê trần tục đã bám rễ sâu trong tâm 

hồn mình, mà cố gắng sống đường hoàng mỗi ngày nên tốt hơn. 

 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút trong ngày để kiểm điểm lại những lần 

bê trễ biếng nhác trong việc bổn phận của mình, đồng thời quyết tâm từ 

bỏ một tính xấu lớn đang làm đời sống thiêng liêng của mình bị tê liệt. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết biến đổi con người cũ của 

mình, lánh xa dịp tội, để có thể cảm nhận được tình thương của Chúa 

trong cuộc đời của con. Amen. 
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15/05/21                       THỨ BẢY TUẦN 6 PS 
                                            Ga 16,23b-28 

 

ĐẤNG TRUNG GIAN DUY NHẤT 

“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em 

nhân danh Thầy.” (Ga 16,23b) 

 

Suy niệm: Trong các lời kết nguyện, chúng ta thường đọc: Chúng con 

cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Như thế, mọi kinh nguyện Ki-

tô giáo đều được dâng lên Chúa Cha qua Chúa Giê-su. Lời cầu xin của 

Ki-tô hữu đáng được Chúa Cha chấp nhận khi cậy nhờ đến công nghiệp 

của Con Một yêu dấu là Đức Giê-su. Ngài đích thực là đấng Trung gian 

duy nhất, “vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được 

ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” 

(Cv 4,12). Chúa Giê-su là Trung Gian không chỉ là nhịp cầu kết nối 

giữa Thiên Chúa và con người; hơn thế, chúng ta chỉ đến được với 

Chúa Cha ở nơi và trong Chúa Ki-tô, cũng như Chúa Cha yêu thương 

cứu độ chúng ta ở nơi và trong Con Yêu dấu của Ngài. “Không ai có 

thể đến với Cha mà không qua Thầy” bởi vì “Thầy và Cha Thầy là 

một” (x. Ga 10,30;17,22). 

 

Mời Bạn: Nhờ Đức Ki-tô, chúng ta có thể gặp Thiên Chúa trực tiếp 

nơi Đức Ki-tô. Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy nhân danh Ngài mà cầu 

xin Chúa Cha, và Chúa Cha chắc chắn sẽ nhận lời (Ga 15,16). Vậy bạn 

còn ngần ngại gì mà không kết hiệp với Chúa Con để cầu xin Chúa Cha 

ban cho bạn điều quí giá nhất là sự sống đời đời ở nơi Chúa? 

 

Sống Lời Chúa: Bồi dưỡng đời sống đạo bằng việc gắn bó với Đức 

Giê-su trong Lời Chúa và Thánh Thể. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin hãy kiện toàn lòng tin 

của chúng con, giúp chúng con kiên trì sống niềm tin đó mỗi ngày thêm 

vững mạnh hoàn hảo hơn. Nhờ đó chúng con sẽ được sống mật thiết với 

Chúa và qua đó được kết hợp với Chúa Cha trong Chúa.  


