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17/04/22                  CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C  
                                       Mừng Chúa sống lại 
                                                Ga 20,1-9 

 

TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN” 

 

Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 

và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, 

nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã 

tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8) 

 

Suy niệm: Những điều Gio-an thấy tại mộ Chúa vào buổi sáng ngày thứ 

nhất trong tuần hôm ấy được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và 

chính xác chẳng khác nào một biên bản hiện trường: - Gio-an đến mộ 

nhưng nhường cho Phê-rô vào trước; - hiện trường ngôi mộ được bảo vệ 

nguyên vẹn  (khăn liệm và các giải băng vải được gấp xếp gọn ghẽ trong 

mộ…); - sự hiện diện của 2 nhân chứng (Phê-rô và Gio-an) tại ngôi mộ 

trống. Những điều Gio-an “thấy” chỉ là một ngôi mộ trống với những 

chứng tích còn lại. Và từ những điều trông thấy đó, Gioan đã khẳng định 

ngắn gọn và chắc nịch: “Ông đã thấy và đã tin”. 

Mời Bạn: Gio-an đã “thấy” cũng những điều mà Phê-rô, Tô-ma hay các 

tông đồ khác cũng thấy, đó là ngôi mộ trống và tấm khăn liệm. Nhưng nhờ 

đó, Gio-an “thấy” được cả những “điều không thấy”: xác Chúa không còn 

trong mộ nữa. Từ “điều không thấy”, Gio-an đã tin: tin Đức Ki-tô đã sống 

lại. “Phúc cho ai đã không thấy mà tin”, phải chăng Đức Ki-tô phục sinh 

nói điều đó trước hết cho Gio-an? 

Chia sẻ: Từ sự kiện “mồ trống”, bạn lập luận để xác tín rằng niềm tin vào Đức 

Ki-tô phục sinh mà Gio-an và các tông đồ rao giảng cho chúng ta quả là xác thực. 

Sống Lời Chúa: Bạn làm một cử chỉ (phủ phục trước Thánh Thể 

Chúa…) hoặc một lời nguyện vắn tắt để tuyên xưng niềm tin vào Đức 

Ki-tô phục sinh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, con tin Chúa đã 

chết và đã sống lại để cứu chuộc con. 
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18/04/22                 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                              Mt 28,8-15 

                                                   

CHỨNG TỪ PHỤC SINH 

 

Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của 

Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10) 

 

Suy niệm: Những phụ nữ yêu mến Chúa đã ra mộ thăm Chúa Giê-su từ 

sáng sớm. Qua giây phút bàng hoàng vì sự thật quá lớn mà họ đã chứng 

kiến, họ vỡ oà niềm vui chạy về báo tin cho các môn đệ chuyển đạt lại 

lời dặn dò Thầy hẹn gặp họ tại Ga-li-lê để nối tiếp sứ vụ loan báo Tin 

Mừng cứu độ từ chính nơi Thầy đã khởi sự. Niềm vui đó, sứ điệp đó 

chứng thực lời Ngài đã báo trước: Đức Ki-tô sẽ bị giết chết, nhưng sau 

ba ngày Người sẽ sống lại (x. Mt 20,19). Cho dù những lời khai man trá 

của đám lính gác cửa mồ, cũng như những sự đe doạ bắt bớ của những 

người lãnh đạo Do Thái là các thượng tế và kinh sư, chứng từ đó có sức 

mạnh sống động và thuyết phục vì đó là lời chứng từ của chân lý và tình 

yêu. 

 

Mời Bạn: Chứng từ phát xuất từ chân lý tình yêu dù có khó khăn hay 

thiệt thòi thậm chí nguy hiểm cả tính mạng thì vẫn luôn đứng vững. Đức 

Ki-tô đã sống lại thật như lời Thánh Kinh, đó là một sự kiện và là một 

mầu nhiệm là nền tảng vững chắc cho đức tin hôm qua, hôm nay và mãi 

mãi, như thánh Phao-lô nói: “Nếu Đức Ki-tô không sống lại thì niềm tin 

của chúng ta thật hão huyền” (1Cr 15,17). 

 

Sống Lời Chúa: Xác tín niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, bạn dạn dĩ 

sống lời Chúa truyền dạy, không mặc cảm, cũng không sợ hãi. 

 

Cầu nguyện: Chúa nay thực đã Phục Sinh. Ha-lê-lui-a! Ha-lê-lui-a! Với 

lòng tin yêu Đấng Phục Sinh, xin cho con biết can đảm bằng việc từ bỏ 

tội lỗi và nết xấu để sống con người mới với Chúa Phục Sinh. Amen. 



 4 

19/04/22                 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                            Ga 20,11-18 

 

THẤY VÀ NHẬN RA CHÚA 

 

Bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức 

Giê-su. (Ga 20,14) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su sống lại hiện ra với các tông đồ, các môn đệ và 

nhiều người khác nữa. Họ sờ vào Người, ăn uống với Người; Người đi bên 

họ, nói chuyện với họ. Nhưng thân xác phục sinh của Chúa không bị giới 

hạn trong không gian và thời gian của thế giới này nữa. Các môn đệ không 

nhận ra Ngài vì họ cứ ôm mãi hình ảnh của Thầy mình nơi thân xác một 

con người đã chết. Ma-ri-a Mác-đa-la tưởng Người là bác làm vườn, các 

môn đệ lại nghĩ mình thấy ma. Chỉ khi nghe tiếng gọi đầy yêu thương của 

Chúa gọi tên mình: “Ma-ri-a!” thì bà mới nhận ra đây không phải là ai 

khác mà là chính Thầy, và bà đã đáp lại: “Ráp-bu-ni! Lạy Thầy!” 

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su sống lại khai mào sự sống mới cho trần gian. 

Cuộc sống, vận mệnh mỗi người sẽ đổi mới trong Đấng phục sinh. Nhưng 

làm sao gặp được Chúa phục sinh và tiếp nhận sức sống mới đó? Ngài 

vẫn đến gặp chúng ta nhưng cũng như Ma-ri-a, chúng ta cũng có thể thấy 

Chúa nhưng không nhận ra Ngài. Những ai đi tìm Chúa và mong muốn 

gặp Ngài phải nhẫn nại vượt qua những khoảnh khắc gặp Chúa nhưng 

chưa nhận ra Chúa. Phải cầu xin ơn Chúa ban ơn đức tin hầu có thể khám 

phá ra sự hiện diện của Chúa. 

 

Sống Lời Chúa: Ma-ri-a nhận ra Chúa khi nghe tiếng Ngài. Khi đọc Lời 

Chúa, tôi xác tín rằng: Chúa đang nói với tôi và tôi đang gặp gỡ Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sống lại và hằng ở với chúng con 

cho đến tận thế. Xin cho chúng con một đức tin sống động nhạy bén để 

thấy và nhận ra Chúa trong những cơ hội Chúa đến gặp chúng con trên 

đường đời. Amen. 
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20/04/22                THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                             Lc 24,13-35 

 

THÊM “LỬA” 

 

Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ 

liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất. Họ mới bảo 

nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh 

cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,30-

32) 

 

Suy niệm: Nhà văn Kazantzakis nói rằng: “Điều tôi quan tâm không phải 

là con người, mặt đất, bầu trời, mà là ngọn lửa thiêu đốt con người, mặt 

đất, bầu trời”. Nếu vậy, ông nghĩ thế nào về hai môn đệ trên đường đi Em-

mau hôm nay? Hai môn đệ “hết lửa”! Một đội bóng “hết lửa” chỉ có từ thua 

đến thua to! Hai môn đệ “hết lửa” với Thầy, với công cuộc của Thầy, chỉ 

còn nước chót là đào tẩu về nhà! Thế nhưng, khi được gặp Đức Ki-tô phục 

sinh thì mọi sự đổi khác. Họ được tiếp thêm “lửa” nhờ Lời và Thánh Thể 

của Ngài: “Dọc đường, khi Người nói chuyện… lòng chúng ta đã chẳng 

bừng cháy lên sao?” Đầy “lửa” đến độ họ đứng dậy, vượt quãng đường 

12km ngay trong đêm, để gặp các bạn làm chứng rằng mình đã gặp Thầy. 

 

Mời Bạn: Bạn còn “lửa” không, “lửa” yêu Chúa, “lửa” say mê công cuộc 

cứu độ của Ngài, “lửa” yêu thương đồng loại, nhất là những người thân 

của bạn? Hay bạn “hết lửa” vì ích kỷ mải lo cho mình? 

 

Sống Lời Chúa: Để thêm “lửa” trong đời sống đạo, tôi sẽ trung thành 

với việc đọc Lời Chúa và nỗ lực sống Lời ấy mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ngọn lửa trong Trái 

Tim Chúa. Xin làm tim chúng con ấm lại mỗi ngày, nhờ được nghe Chúa 

nói như hai môn đệ về Em-mau, và được Chúa nuôi bằng bánh ban sự 

sống. Ước gì chúng con luôn có lửa nhiệt tình để hết lòng phụng sự Nước 

Chúa, lửa tình yêu để vượt qua những hận thù đố kỵ.  
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21/04/22                THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                               Lc 24,35-48 

 

CÁCH CHÚA GẶP TA 

 

“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá 

nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Lc 24,41-42) 

 

Suy niệm: Nhiều lần Đức Ki-tô Phục sinh chọn khung cảnh bữa ăn để 

gặp gỡ các môn đệ, chẳng hạn với hai môn đệ Em-mau hoặc với các môn 

đệ khác tại phòng tiệc ly. Cũng vậy, ngày nay cộng đoàn ưu tiên gặp 

Chúa trong bữa tiệc Thánh Thể, nơi chúng ta được Chúa dạy dỗ, giáo 

huấn, rồi chia sẻ Mình Máu Ngài cho ta. Mình Máu Ngài ta đón nhận là 

Thân mình của Đấng Phục sinh; việc đón nhận Thịt Máu Ngài cũng là 

hành vi của bữa Tiệc ly; sự hiện diện dưới hình bánh rượu của Ngài hôm 

nay là kết quả của lời tiên tri: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày 

thứ ba, từ cõi chết sống lại, cũng như lời hứa ở với ta mọi ngày cho đến 

tận thế. Theo trải nghiệm của chúng ta, gặp gỡ qua một bữa ăn chính là 

cuộc gặp gỡ thân tình nhất. Điều này cũng đúng cho bữa tiệc Thánh Thể 

giữa Thiên Chúa với những kẻ tin yêu Ngài. 

 

Mời Bạn: Đi tham dự Thánh lễ là dự phần trong nghi lễ bẻ bánh, gặp 

Chúa Ki-tô Phục sinh hằng sống, Đấng ở với ta mọi ngày cho đế tận thế. 

Bạn gặp Chúa, kết hợp thân thiết cách cá vị với Ngài, để rồi sau thánh lễ, 

bạn được sai đi, sống tinh thần Thánh lễ kéo dài, tiếp tục gặp Đấng Phục 

sinh trong đời thường của mình. 

 

Sống Lời Chúa: Là tín hữu, ta hãy coi Thánh lễ là cơ hội quí báu để gần 

gũi Chúa mỗi ngày một hơn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa sẵn lòng ngự vào lòng con 

mỗi khi con đi rước lễ. Xin cho con siêng năng tham dự Thánh lễ hằng 

ngày, hằng tuần để được gần gũi, thân thiết với Chúa luôn. Amen. 
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22/04/22                THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                               Ga 21,1-14 

 

KHÔNG NHƯ MỘT KỶ NIỆM 

 

Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a… 

Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với Phê-rô: “Chúa 

đó!” (Ga 21,1.7) 

 

Suy niệm: Ta thường trân trọng những kỷ niệm: một món quà lưu niệm, 

tấm hình ngày xưa còn bé, nhất là người xưa cảnh cũ… Trân trọng kỷ 

niệm là điều tốt, thế nhưng, coi Đức Giê-su như một kỷ niệm thì không 

được! Đó là trường hợp các môn đệ bên bờ Biển Hồ hôm nay. Các ông 

quên lời Thầy: trở thành kẻ lưới người, dường như các ông chỉ quen và 

thích lưới cá hơn! Thầy Giê-su đã quy tụ các ông thành một nhóm bạn, 

và rồi hôm nay dường như Ngài không còn hiện diện với các ông nữa mà 

chỉ là một kỷ niệm đẹp của chuyện ngày xưa! Chính lúc ấy, Đức Giê-su 

phục sinh hiện đến, nhắc các ông nhớ rằng Ngài vẫn hiện diện bên cạnh, 

chu đáo săn sóc và giúp các ông thành công trong công cuộc cứu người, 

mà mẻ lưới đầy cá là một dấu chỉ biểu tượng. 

 

Mời Bạn: Đừng xem Đức Ki-tô phục sinh như một nhân vật của quá 

khứ, như một kỷ niệm đẹp của thời xưa. Ngài là Đấng đang sống, đồng 

hành với bạn trên mọi nẻo đường đời và biến cuộc sống của bạn trở nên 

một với cuộc sống của Ngài. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng khi thức dậy, tôi nhớ rằng Đức Ki-tô phục 

sinh đang ở với tôi, ân cần chăm sóc và giúp tôi sống phẩm giá cao trọng 

của người con Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thứ lỗi cho chúng con khi chúng con 

chỉ coi Chúa như một kỷ niệm ngày xưa, mà không như một Thiên Chúa 

đang sống, đang hoạt động trong cuộc đời mỗi người chúng con. Xin 

giúp chúng con nhận ra và cố gắng sống với Chúa thật tốt đẹp. Amen. 
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23/04/22                THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS 
                                                Mc 16,8-15 

 

CHIA SẺ TIN MỪNG PHỤC SINH 

 

Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không 

chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy. Người 

nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,14-15) 

 

Suy niệm: Những người được diễm phúc thấy Đức Giê-su phục sinh 

thuộc ba nhóm khác nhau: Ma-ri-a Mác-đa-la và các phụ nữ theo Chúa, 

hai môn đệ thuộc nhóm 72 môn đệ và nhóm 12 tông đồ. Nhưng họ cũng 

có một điểm chung: tất cả đã theo Chúa, đã ở với Ngài, đã nghe lời Ngài 

giảng, thấy các việc kỳ diệu Ngài làm, đặt nhiều hy vọng nơi Ngài cũng 

như đã từng thất vọng trước cái chết của Ngài. Chúa Ki-tô phục sinh hiện 

đến để cho họ thấy Đấng phục sinh hôm nay cũng chính là vị Thầy của 

họ hôm qua, Ngài không phải là một Đức Ki-tô khác, nhưng là một Đức 

Ki-tô đã đổi khác. 

 

Mời Bạn: Hãy nhớ lời căn dặn của Đức Ki-tô phục sinh: rao giảng Tin 

Mừng cho mọi người. Bạn hãy làm như những người được gặp Đức Ki-

tô phục sinh: loan đi, kể lại cho người khác niềm vui này, như chị Ma-ri-

a Mác-đa-la, như hai môn đệ Em-mau … Niềm vui phục sinh không thể 

là niềm vui riêng của bạn. 

 

Sống Lời Chúa: Bạn sẵn sàng chia sẻ một đồ dùng, một món tiền với 

người đang gặp cảnh khó khăn, chia sẻ một niềm vui với một người đang 

ưu sầu. Tiếp đến bạn sẽ có thể chia sẻ niềm vui được có Chúa Phục sinh 

trong đời bạn với những ai thành tâm thiện chí. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, xin cho con hiểu rằng chúng 

con không được ích kỷ giữ Tin Mừng Phục sinh riêng cho mình, nhưng 

phải loan báo, chia sẻ niềm vui ấy cho người chung quanh. 


