
                      

                                                            
 

 
 

 

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.  

Phúc thay những người không thấy mà tin!” 
                                                                     

                                            (Ga 20, 29)                                                                                             
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  Kính Lòng Chúa Thương Xót 



 2 

24/04/22                 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – C  
                               Kính Lòng Chúa Thương Xót 
                                            Ga 20,19-31 

 

LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH THƯƠNG 
 

“… để anh em tin mà được sống nhờ Danh Người.” (Ga 20,31) 

 

Suy niệm: Chúng ta tin rằng cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su 

minh chứng rằng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết 

và tội lỗi con người. Ngài không chỉ xóa sạch tội lỗi, đưa con người từ 

sự chết vào cõi sống, mà còn ban cho con người có khả năng yêu thương 

như Ngài. Con người ngày nay thường sống cho bản thân hơn cho tha 

nhân, do đó dễ có cái nhìn sai lạc về Thiên Chúa. Người ta thường rủa 

người tội lỗi là ‘kẻ trời đánh,’ quên rằng chúng ta cũng có liên đới trong 

tội lỗi của anh chị em, ‘tứ hải giai huynh đệ’ mà. Noi gương lòng thương 

xót bao la của Thiên Chúa, chúng ta cần mang nhãn quan của Người, 

nghĩa là luôn sống liên đới với anh chị em mình trong tình thương, không 

xem ai là người bị loại trừ, bởi vì “Cha anh em trên trời vẫn cho mặt trời 

mọc lên trên kẻ lành và người dữ” (Mt 5,45). 

 

Mời Bạn: Bạn được mời gọi nhận ra và đặt niềm tin vào Lòng Thương 

Xót của Thiên Chúa, biết lấp đầy trái tim của mình bằng Tình yêu của 

Người, để khi đến với tha nhân, bạn cũng mang theo mình lòng thương 

xót ấy. Như thế, bạn đã liên kết được với Chúa và với anh chị em mình. 

Chúc bạn thành công. 

 

Sống Lời Chúa: Khi nghe tin một tai nạn hoặc một tội ác, hãy tập thói 

quen nguyện thầm trong lòng cho những ai đang là nạn nhân và cả thủ 

phạm, được hưởng lòng thương xót của Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con sẽ là kẻ vô ơn nếu chỉ biết xin 

ơn lành từ Chúa mà không biết trao ban bao giờ. Xin cho chúng con biết 

học nơi Chúa sống tình huynh đệ bằng lòng mến, để đời sống chúng con 

thành dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót. Amen. 
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25/04/22                      THỨ HAI TUẦN 2 PS 
                          Th. Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng 
                                           Mc 16,15-20 

 

CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG 

 

Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động 

với các ông. (Mc 16,20a) 

 

Suy niệm: Các cuộc gặp gỡ với Chúa Ki-tô phục sinh đã tạo nên sự hoán 

cải toàn diện, kỳ diệu nơi các tông đồ. Từ những con người nhát đảm, 

hoảng loạn trốn chạy khi Thầy chịu khổ nạn, họ trở thành những người 

mạnh dạn loan báo Tin Mừng, cho dù bị bắt bớ, đánh đập, và kể cả mất 

mạng sống. Điều gì đã biến đổi các ông như thế? Hẳn là không phải do 

các ông đã được Đấng Phục sinh ban quyền năng đặc biệt như trừ quỷ, 

chữa lành bệnh nhân hay có uống thuốc độc mà cũng chẳng sao! Những 

quyền năng ấy và sự biến đổi nơi các ông có được là nhờ chính Đấng 

Phục sinh vẫn luôn đồng hành, cùng hoạt động với các ông trên mọi nẻo 

đường loan báo Tin Mừng của họ. Có Chúa cùng hoạt động, các ông 

không sợ hãi trước những hiểm nguy bắt bớ, không nao núng trước những 

khó khăn thách đố của vùng đất lạ, nhưng vững tâm thi hành sứ mạng 

mà Chúa đã trao phó cho các ông. 

Mời Bạn: Khi làm việc tông đồ, lắm khi bạn có cảm tưởng mình đang 

độc hành, ít được quan tâm, đỡ nâng từ người này người nọ. Rồi vì thế 

nhiệt huyết, sự mạnh bạo ngày càng vơi cạn. Bạn hãy yên tâm, Chúa 

không bao giờ để bạn một mình, nhưng luôn đồng hành, cùng hoạt động 

với chúng ta trong mọi sự để các việc của ta trổ sinh hoa trái. 

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng khi thức dậy, bạn hãy dâng ngày mới và mọi 

việc sẽ làm cho Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì luôn hiệp hành, cùng 

hoạt động với chúng con trên mọi nẻo đường. Xin giúp chúng con cảm 

nghiệm được sự hiện diện đỡ nâng của Chúa, để mạnh dạn sống đức tin, 

loan báo Tin Mừng. 
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26/04/22                        THỨ BA TUẦN 2 PS 
                                              Ga 3,7b-15 

 

ĐỂ MÌNH ĐƯỢC CỨU 
 

“…Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,15) 

 

Suy niệm: Bên trong một ngôi nhà thờ ở Tây Ban Nha, có một tượng 

thánh giá cổ: một tay Chúa Giê-su bị đóng đinh, còn cánh tay phải hạ 

thấp xuống dưới và đưa ra như muốn mời gọi một ai đó. Người ta kể, có 

một người đến xưng tội với vị linh mục ở đây, nhưng anh ta cứ tái phạm 

và đến xưng nhiều lần. Vị linh mục nghiêm khắc và ra vẻ cáu gắt, nói 

rằng nếu còn tái phạm sẽ không giải tội cho anh nữa. Lần đó anh lại đến 

nhưng vị linh mục nhất quyết không giải tội cho anh. Ngay lúc đó, cánh 

tay Chúa bỗng hạ xuống và ôm lấy anh. Và một giọng nói thì thầm với 

vị linh mục: “Chính Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không 

phải con”. Đức Giê-su “muốn” cứu độ chúng ta, vì thế Ngài đã hiến thân 

chịu chết; phần chúng ta, để được Người cứu, chúng ta cần phải “muốn”, 

hay nói cách khác, phải “tin vào Người để được sống muôn đời.” 
 

Mời Bạn: ĐTC Phanxicô trong tông huấn “Đức Kitô Đang Sống” đã 

viết: “Khi các con đi xưng thú tội lỗi của mình, hãy vững tin vào lòng 

thương xót của Chúa, vốn có sức giải thoát các con khỏi ách tội lỗi. Hãy 

chiêm ngắm máu Người chảy ra với tình yêu lớn lao như thế, và hãy cho 

phép mình được tẩy sạch bởi máu ấy. Bằng cách này, các con có thể được 

tái sinh không ngừng và luôn luôn mới mẻ” (số 123). Bạn đã sẵn sàng và 

khao khát để mình được Chúa Giê-su làm mới và cứu chữa chưa? 
 

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về một lần gặp gỡ Chúa và được ơn thay 

đổi. 
 

Sống Lời Chúa: Đọc kinh Cám Ơn. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết khiêm tốn nhận ra mình 

yếu đuối và cần được Chúa cứu chữa. Amen. 
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27/04/22                        THỨ TƯ TUẦN 2 PS 
                                             Ga 3,16-21 

 

HỆ LỤY CỦA TIN VÀ KHÔNG TIN 

 

“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; những kẻ không tin, 

thì bị lên án rồi.” (Ga 3,18) 

 

Suy niệm: Càng lớn tuổi khi ngẫm nghĩ lại thời đã qua, ta cảm thấy hối 

hận vì bao lần bỏ ngoài tai lời cha mẹ dạy bảo, tiếng người thân quen 

nhắc nhở. Chính sự ân hận, không còn thời gian để bù đắp, sẽ làm ta cảm 

thấy có lỗi như bị một ai đó lên án. “Những kẻ không tin thì bị lên án 

rồi” cũng được hiểu tương tự như vậy. Chúa không lên án, lương tri ta 

lên án chính mình. Để khỏi bị lên án, ngay giờ phút này hãy tin vào Con 

của Người, Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã 

sống, chết và sống lại vì sự sống còn của ta. Niềm tin căn bản này là nền 

tảng cho việc ta được cứu rỗi hay sẽ bị lên án. Chúa không chết, sống lại 

để “lòe” thiên hạ, Chúa làm thế là cho tôi, cho bạn, cho chúng ta được 

sống muôn đời, đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. 

 

Mời Bạn: Nhìn thấy nhiều người chống báng Chúa, khước từ lời giáo 

huấn của Ngài, lắm lúc ta cũng bị ảnh hưởng, đâm ra nản lòng, mất niềm 

trông cậy. Đây là thử thách ta cần phải vượt qua, vì sự vô ơn và vô đạo 

là anh em sinh đôi. Cả hai cấu kết làm chao đảo lòng tin của người tín 

hữu. Bạn làm gì để không mù tối, chẳng nhìn thấy bao ơn lành Chúa vẫn 

ưu ái dành cho mình, gia đình mình? 

 

Sống Lời Chúa: Xác tín rằng nhờ năng đọc và suy gẫm lời Chúa, ta sẽ 

hiểu biết sâu đậm hơn hoa trái tốt đẹp của niềm tin vào Chúa Ki-tô trong 

đời thường của mình.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ tin vào Chúa, con nhận ra bao điều kỳ diệu 

trong đời sống mình. Xin tài bồi cho niềm tin còn non yếu và thất thường 

của con. Amen. 
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28/04/22                      THỨ NĂM TUẦN 2 PS 
                                             Ga 3,31-36 

 

NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI 
 

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì 

thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31)  

 

Suy niệm: Cuộc gặp gỡ với Thầy Giê-su đêm hôm ấy trở thành một ký 

ức rất đẹp với ông Ni-cô-đê-mô. Lúc đó ông không hiểu thấu hết lời Thầy 

Giê-su nói, bởi ông thuộc về đất, còn Thầy là Đấng từ trên cao mà đến. 

Thế nhưng, sau khi ông tiếp xúc với Thầy, Đấng là Em-ma-nu-en, Thiên-

Chúa-ở-cùng-chúng-ta, ông ngộ ra những chuyện trên trời. Bởi vì, Thầy 

đã hạ mình xuống để nâng mọi người sa ngã lên, hiệp hành trên một con 

đường, cùng hòa mình với con người, cho họ được trở nên đồng hình 

đồng dạng với Ngài. Ngài đến để cứu ta, đưa ta tháp nhập vào dòng chảy 

ơn cứu độ. Ký ức ấy vẫn mãi đồng hành với Ni-cô-đê-mô, giúp ông đi 

trọn con đường Khổ nạn – Phục sinh của Thầy. 

 

Mời bạn: Một vài lần gặp gỡ riêng tư với Chúa Giê-su ghi đậm ấn tượng 

nơi bạn, bạn không thể nào quên cái “giờ hôm ấy, ngày hôm ấy, khoảng 

khắc ấy.” Nó trở thành ký ức đẹp rất riêng, không bao giờ có thể xóa 

nhòa. Đó là ân ban vô điều kiện bạn nhận lãnh. Bạn có ký ức đẹp nào với 

Đức Giê-su như ngày lễ Thánh tẩy, Hôn phối, Chịu chức, Khấn dòng,… 

Kinh nghiệm về ký ức đó được bạn sống, sẻ chia thế nào trong đời mình? 

 

Sống Lời Chúa: Nhớ lại một vài ký ức đẹp với Chúa Giê-su, với người 

bạn thương mến để tạ ơn, cũng như để sống tinh thần hiệp hành mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đến làm bạn với chúng con, bày tỏ cho 

chúng con nhận biết Tình yêu của Chúa Cha đối với nhân loại và với mỗi 

người chúng con. Xin cho con hiệp hành trong đức tin và lòng mến để 

Nước Chúa được nhiều người biết đến. Amen. 
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29/04/22                     THỨ SÁU TUẦN 2 PS 
                   Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT 
                                              Ga 6,1-15 

 

CỘNG SỰ VIÊN CỦA CHÚA 

 

Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” …Người 

ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Đức Giê-

su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi 

đó. (Ga 6,10-12) 

 

Suy niệm: Vài giờ sau khi cơn sóng thần xảy ra, nhiều người dự đoán sẽ 

thiếu vật phẩm, thuốc men cứu trợ các nạn nhân kịp thời. Không ngờ, vật 

phẩm thì sẵn sàng nhưng lại thiếu những thiện nguyện viên đến tận nơi, 

trao tận tay cho những người thiếu đói. Chúa Giê-su rất cần những tình 

nguyện viên cộng tác với Ngài phân phát lương thực thần linh. Càng chứng 

kiến cơn đói của đám đông bao nhiêu, Ngài càng cần nhiều người cùng 

Ngài phục vụ bấy nhiêu. Không hề thấy một cuộc phỏng vấn kiểm tra tay 

nghề nào được Chúa Giê-su thực hiện để tuyển chọn cộng sự viên. Công 

việc đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, cứ làm theo lời Ngài với 

hết sáng kiến của mình, miễn sao lương thực từ bàn tay Ngài đến được với 

đám đông. 

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn là cộng tác viên của Chúa Giê-su phân phối 

lương thực Lời Chúa và Thánh Thể đến cho tha nhân. Mỗi ngày bạn có 

chia sẻ Lời Chúa được cho ai không? Người bệnh trong gia đình hay trong 

họ đạo được bạn chuẩn bị đón linh mục trao ban Thánh Thể thế nào? 

Chia sẻ: Nhóm của bạn có chương trình gì cho việc săn sóc bệnh nhân? 

Sống Lời Chúa: Thăm viếng chăm sóc bệnh nhân, hoặc giúp một người 

lơ là chuẩn bị tâm hồn rước lễ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa có thể làm phép lạ cho bánh đến 

tận tay người đói khát, nhưng Chúa lại dành phần việc phân phát ấy cho 

con. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con làm cộng sự viên của Nước Trời. 
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30/04/22                      THỨ BẢY TUẦN 2 PS 

                                     Th. Piô V, giáo hoàng 
                                              Ga 6,16-21 

 

CÙNG CHÚA KHI TA HIỆP HÀNH 

 

 “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,19) 

 

Suy niệm: “Điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi sợ” (F. 

Roosevelt). Con thuyền bé xíu xoay vòng, nhấp nhô giữa ba đào, biển 

động, gió mạnh. Đang lúc hồn xiêu phách lạc như vậy, Thầy của các ông 

lại đi trên mặt biển mà lù lù đến, càng khiến các ông khiếp sợ hơn. Thế 

nhưng, chỉ cần một lời trấn an của Thầy: Thầy đây mà, đừng sợ, các ông 

lại tìm thấy an bình, thuyền cập bến bờ bình an. Cũng vậy, lắm lúc khi 

phải đối diện với những tai ương hoạn nạn, khó khăn thử thách của cuộc 

đời, ta hoảng hốt, sợ hãi, vì nghĩ rằng không có Chúa, Ngài như vắng 

mặt, không hiện diện bên cạnh mình. Đừng quên những lúc ấy, Ngài đã 

đến bên cạnh ta, nâng đỡ hộ phù cho ta, nhưng ta không nhận ra Ngài, 

tưởng là ảo ảnh, hay bóng hình của người nào đó.  

Mời Bạn: “Hãy làm điều bạn sợ, và cái chết của nỗi sợ là điều chắc 

chắn” (R. Emerson). Bạn sợ mệt sợ nhọc, sợ phải dấn thân, sợ phải hy 

sinh quên mình vì sống đức tin, khi tích cực tham gia sứ vụ loan báo Tin 

Mừng. Hãy thực hành những gì trong danh mục bạn sợ, và bạn sẽ thấy 

kết quả thật bất ngờ. Nỗi sợ dần dần sẽ biến mất, thay vào đó là niềm vui, 

năng lực sung mãn của người tông đồ giáo dân giữa đời. 

Sống Lời Chúa: Ngồi ngẫm nghĩ xem đâu là nỗi sợ lớn nhất khiến bạn 

luôn tìm sự an toàn bản thân trên con đường hiệp hành của Hội thánh, rồi 

can đảm làm điều mình sợ để lướt thắng nỗi sợ, cũng như để làm việc 

tông đồ mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nỗi sợ lấy đi tất cả khả năng trí óc và 

năng lượng thể lý của con. Xin giúp con luôn tin tưởng, cậy trông vào sự 

hiện diện quyền thế của Chúa bên con. Amen. 


