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08/04/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – C 
                       Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ 
                                                Ga 10,27-30 

 

LÀ MỤC TỬ CHÍNH DANH 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi 

ban cho chúng sự sống đời đời.” (Ga 10,27-28) 

 

Suy niệm: “Con người mất hai năm để học nói, nhưng dành cả cuộc đời 

để lắng nghe.” Lắng nghe là kỹ năng phải luyện tập mới có, mới hoàn 

thiện. Lắng nghe ai đó không đơn giản là thâu nhận âm thanh, nhưng nhất 

là thấu cảm để hiểu ý của người muốn nói với mình. Qua lối nói ẩn dụ 

trong Tin Mừng, Chúa Giê-su dạy những ai được quy tụ trong ràn chiên 

của Ngài kỹ năng lắng nghe và nhận biết Ngài là người Mục tử chính 

danh: Ngài yêu thương chăm sóc chiên không phải cách chung chung 

mà Ngài biết và gọi tên từng con chiên, và dám hy sinh mạng sống mình 

để chiên được sống và sống dồi dào. Đối lại từng con chiên cũng có được 

kỹ năng lắng nghe, nhận biết tiếng chủ chiên của mình và đi theo ông 

chứ không đi theo người lạ “vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”. 

 

Bạn ơi, Chúa Giê-su biết con người bạn, biết cả tính cách, nội tâm bạn; 

ngay cả trước khi bạn thành hình trong lòng mẹ, Chúa đã biết (x. Gr 1,5). 

Người biết rõ bạn mong chờ hay khao khát điều gì. Điều Người mong 

muốn là bạn được sống dồi dào. Nhưng để có sự  sống dồi dào ấy, bạn 

cần phải biết nghe. Ý thức “nói là gieo, nghe là gặt,” bạn xin ơn biết lắng 

nghe Lời Chúa, đem ra thực hành, để đời sống thiêng liêng của bạn gặt 

được nhiều bông lúa trĩu hạt. 
 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian thinh lặng suy niệm Lời Chúa 

để lắng nghe và nhận ra ý Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Mục tử, xin cho con nhận ra tình yêu hy 

sinh, tự hiến của Chúa. Nhờ đó con sống lòng biết ơn, đáp trả cân xứng 

bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài. Amen.  
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09/05/22                        THỨ HAI TUẦN 4 PS 
                                               Ga 10,1-10 

 

TƯƠNG QUAN MỤC TỬ VỚI CHIÊN 

Đức Giê-su nói: “Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo 

qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm… Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, 

giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống 

dồi dào.” (Ga 10,1.10) 

 

Suy niệm: Những hành vi bất chính thường được thực hiện cách lén lút, 

còn chính trực sẽ bày tỏ công khai và không che đậy. Đó là bí quyết để 

phân biệt mục tử với kẻ trộm. Mục tử sẽ sống chết vì chiên, còn kẻ trộm 

chỉ nhắm lợi ích riêng tư của mình “khi thấy sói đến thì bỏ chiên mà 

chạy.” Kẻ trộm chỉ giết hại và làm cho chiên tan tác, còn mục tử sẽ đem 

lại bình an và dưỡng nuôi để chiên được sống và sống dồi dào. Là mục 

tử tốt lành, Chúa Ki-tô công khai bảo vệ chiên, dù đó là con chiên què, 

chiên yếu hay chiên bị lạc… Và tinh thần mục tử được thể hiện qua mầu 

nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Ki-tô. Quả thật, “không gì có thể 

tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức 

Ki-tô Giê-su” (Rm 8,39). 
 

Mời Bạn: Với Chúa Ki-tô, không gì có thể tách được chúng ta ra khỏi 

tình yêu của Ngài, nhưng liệu rằng, có gì hấp dẫn hơn, khiến chúng ta tự 

tách mình khỏi tình yêu của Chúa hay không? Tình yêu ấy được thể hiện 

cách cao độ qua mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Ngài, mà hằng ngày 

được tái hiện trong Thánh lễ. Ước gì, Thánh lễ thực sự nên chóp đỉnh, 

trung tâm và nguồn mạch của đời sống Ki-tô hữu chúng ta. 

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm loại bỏ những lo toan, ham muốn khiến bạn 

không thể dự lễ sốt sắng. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Mục Tử, cảm tạ Chúa đã bảo vệ chúng con 

bằng mọi giá, dù chúng con yếu hèn tội lỗi. Xin gìn giữ chúng con trong 

tình yêu của Chúa. Amen. 
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10/05/22                       THỨ BA TUẦN 4 PS 
                                             Ga 10,22-30 

 

TẤM LÒNG MỤC TỬ 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi… 

Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10,27-28) 

 

Suy niệm: Một lần nữa Chúa Giê-su củng cố niềm tin và khơi lên nhiệt 

huyết dấn thân cho các môn đệ là những con chiên trong ràn chiên của 

Ngài qua lời khẳng định: “Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” và 

cũng không ai cướp được họ “khỏi tay Chúa Cha” bởi vì Ngài và Chúa 

Cha là một (x. Ga 10,30). Quả thật, với tấm lòng của người mục tử tốt 

lành, Chúa Giê-su đã tinh tế căn dặn họ từ trước. Nhờ đó, dù phải trải 

qua thời khắc khủng hoảng khi Thầy chịu tử nạn, các môn đệ như đàn 

chiên tan tác, người chối Thầy, người bỏ trốn, nhưng các ông không bị 

mất niềm tin; để giờ đây Ngài phục sinh và hiện đến gặp gỡ các ông, quy 

tụ họ lại để “những người Chúa Cha trao cho, Ngài không để mất người 

nào” (x. Ga 18,9). 

 

Mời Bạn: Trong cuộc sống bạn gặp phải biết bao khó khăn thách đố, 

điển hình là trong cơn dịch bệnh Covid-19, nhiều người rơi vào cơn 

khủng hoảng của những âu lo, căng thẳng, hoang mang, rồi trầm cảm, 

thất vọng… Giữa lúc khó khăn dường như không nơi bám víu ấy, mời 

bạn đến với Đức Giê-su. Với tấm lòng của người mục tử nhân lành không 

bao giờ muốn bạn phải hư mất, Ngài luôn kêu gọi, tìm kiếm bạn. Chỉ cần 

bạn đáp lại tiếng gọi của Ngài, sẵn lòng để Ngài đưa bạn về đoàn tụ trong 

đoàn chiên của Ngài. 

 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày đọc và suy niệm Lời Chúa để 

được sống và sống dồi dào với Ngài. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su phục sinh, Ngài là Chúa và Thiên Chúa 

của lòng con. Con cao rao danh Ngài trên khắp cả địa cầu. Chúc tụng 

Ngài! Amen. 
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11/05/22                      THỨ TƯ TUẦN 4 PS 
                                            Ga 12,44-50 

 

ÁNH SÁNG ĐỐI LẠI BÓNG TỐI 

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không 

ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46) 

 

Suy niệm: Ánh sáng và bóng tối là một trong những cặp chủ đề đối 

nghịch lớn trong Tin Mừng Gio-an. Ánh sáng đích thực là chính Chúa 

Giê-su, như Người khẳng định: “Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian”. 

Còn bóng tối chính là tội lỗi, ma quỷ và quyền lực của thế gian. Những 

thứ bóng tối này làm cho con người lầm đường lạc lối và trở thành nô lệ. 

Ánh sáng luôn đối nghịch với bóng tối, và nhờ cuộc Vượt Qua hồng phúc, 

Chúa Giê-su đã chiếu giãi ánh vinh quang đẩy lui bóng tối đang phủ kín 

thế gian. Chúa sẵn sàng trả giá đắt nhất để xua tan bóng tối, và mời gọi 

người ta tin vào Chúa để ở lại trong ánh sáng. 

 

Mời Bạn: Dù chúng ta đang chìm đắm trong tội lỗi, trong bóng tối của 

những thói quen xấu hay của những đam mê bất chính, thì Chúa vẫn luôn 

yêu thương và qua bí tích Rửa tội, Ngài đã gọi ta “ra khỏi miền u tối để 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 2,9). Muốn xua đuổi bóng tối, 

bạn chỉ cần đón nhận ánh sáng từ Chúa Giê-su bằng thái độ tin tưởng, 

phó thác. Một khi gắn chặt đời mình với Chúa như ‘những bóng đèn nối 

với nguồn điện’ (Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta), thì những tăm tối đang vây 

bủa tâm hồn bạn tự khắc sẽ bị đẩy lùi. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, dành thời gian thinh lặng bên Chúa Giê-su, 

mở rộng tâm hồn để ánh sáng của Người chiếu soi vào nơi sâu thẳm tâm 

hồn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã hóa giải bóng 

tối phủ kín thế giới này bằng ánh sáng của ơn cứu độ. Xin Chúa giúp 

chúng con biết ở lại trong ánh sáng của Chúa để nhận ra những nẻo 

đường Chúa mời gọi chúng con tiến bước. Amen. 
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12/05/22                     THỨ NĂM TUẦN 4 PS 
                            Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo 
                                             Ga 13,16-20 

 

KHÔNG LỚN HƠN 

“Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà và kẻ được sai 

đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13,16) 

 

Suy niệm: Các môn đệ theo Chúa Giê-su nhưng vẫn ôm kỳ vọng ‘làm 

lớn’. Nhưng Chúa Giê-su nhiều lần nhấn mạnh: “Ai lớn nhất… thì phải 

trở nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu phải nên như người phục 

vụ” (Lc 22,26). Chúa Giê-su đảo ngược quan niệm thế gian khi nói rằng 

người ta chỉ trở nên ‘lớn hơn’ khi biết ‘nhỏ đi’. Không chỉ nói, Ngài còn 

‘thị phạm’ khi trở nên tôi tớ thấp hèn, cúi xuống rửa chân cho các tông 

đồ. Và Ngài xác định ‘phẩm trật’ mới trong Nước Trời: tôi tớ “không lớn 

hơn” chủ nhà, môn đệ “không lớn hơn” Thầy. Và như thế, nếu Ngài là 

Thầy mà đã tự hạ phục vụ môn đệ thì các môn đệ cũng phải biết khiêm 

tốn phục tha nhân. 

 

Mời Bạn: Nhớ rằng mỗi khi tôi lên mặt kiêu căng, khinh thường người 

khác, tôi đang đặt mình ‘lớn hơn’ Đức Giê-su, Thầy mình đó! Mời bạn 

chiêm ngắm Thầy Giê-su trên con đường thập giá, để diệt trừ tính kiêu 

ngạo tự mãn của mình và trở nên tôi tớ đích thực, đồng hình đồng dạng 

với Thầy Giê-su. 

 

Chia sẻ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.” Điều gì ngăn cản bạn sống 

phục vụ như Chúa Giê-su? 

 

Sống Lời Chúa: Ngay hôm nay, tôi làm một công việc phục vụ trong 

gia đình, hay cộng đoàn mà tôi vẫn cho là hèn kém. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin gia tăng lòng nhiệt thành 

trong con, giúp con sẵn sàng xả thân phục vụ trong mọi khoảnh khắc, 

loan tỏa tình yêu của Ngài trong cung cách phục vụ vô vị lợi. Amen. 
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13/05/22                     THỨ SÁU TUẦN 4 PS 
                                         Đức Mẹ Fatima 
                                              Ga 14,1-6 

 

ĐƯỜNG NGÀI CON ĐI 

Ông Tô-ma nói: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm 

sao biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là 

sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua 

Thầy.” (Ga 14,5-6) 

 

Suy niệm: Một người chủ mất một con chiên, ông ra lệnh cho người đầy 

tớ đi tìm. Sau nhiều cố gắng nhưng vô ích, người đầy tớ đã trở về thưa 

với chủ rằng: “Thưa ông, đường đời có lắm ngã ba, làm sao tôi biết lối 

nào mà đi?” Hành trình đức tin của chúng ta cũng rối rắm như thế, biết 

chọn đường nào! Cứ mỗi chặng đường lại có những đòi buộc chọn lựa. 

Có ngã rẽ về danh lợi, có ngã rẽ về đam mê trần thế, có ngã rẽ về Thiên 

Chúa. Thêm một chặng đường, lại có nhiều ngã rẽ nữa, trong số đó chỉ 

có một lối về Thiên Chúa. Lúng túng giữa muôn nẻo, phải chăng đó là 

lúc chúng ta thắc mắc như Tô-ma: con không biết Thầy đi đâu, làm sao 

biết được đường? Ki-tô hữu được giải đáp: không phải cột lửa dẫn đường 

như thời ở sa mạc mà là Đức Giê-su Ki-tô, một con người và là Con 

Thiên Chúa dẫn đường về cõi sống, cõi thật, cõi sáng. Cứ tiếp tục sát 

bước theo Chúa Ki-tô, vì Ngài “là con đường, là sự thật và là sự sống.” 

Mời Bạn: Số phận chuyến bay sẽ thế nào nếu người phi công lạc hướng? 

Gia đình bạn thế nào nếu bạn chọn sai hướng về cõi sống? Các thánh đã 

tìm thấy con đường về với Chúa Cha trong những giây phút suy niệm 

Lời Chúa và sống với Thánh Thể đó bạn. 

Chia sẻ: Bỏ suy niệm Lời Chúa có liên quan gì đến việc lún sâu trong 

tội lỗi? 

Sống Lời Chúa: Bạn suy niệm Lời Chúa hằng ngày để xác định hướng 

đi cho cuộc sống. 

Cầu nguyện: Hát “Ngài là Đường, là sự thật và là sự sống” với trọn tâm tình. 
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14/05/22                       THỨ BẢY TUẦN 4 PS 

                                     Th. Mát-thi-a, tông đồ 
                                               Ga 15,9-17 

 

VỊ TÔNG ĐỒ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG 

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh 

em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái 

anh em tồn tại.” (Ga 15,16) 

 

Suy niệm: Thoạt nhìn, dường như sự có mặt của Mát-thi-a trong số các 

tông đồ chỉ để điền vào chỗ trống cho tròn con số 12 chẵn chòi đẹp đẽ. Sẽ 

là quá nông cạn nếu nghĩ số 12 chỉ như một con số để “lấy hên”. Mát-thi-

a được chọn vào nhóm Mười Hai sau khi các tông đồ hiệp thông cầu 

nguyện. Mát-thi-a còn là người đã từng cùng các tông đồ theo Chúa ngay 

từ những ngày đầu và do đó đủ tư cách làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô 

phục sinh. Như thế, sự hiện diện của Mát-thi-a trong hàng ngũ Nhóm Mười 

Hai làm cho lời chứng của các tông đồ được toàn vẹn. Lời tuyên xưng của 

một Phê-rô hay một cá nhân tông đồ nào khác được cả cộng đoàn các tông 

đồ chứng thực, bảo đảm cho lời chứng các ngài là xác thực. Ngay từ đầu, 

Giáo Hội đã mang đặc tính duy nhất và tông truyền. 

Mời Bạn: Dù bạn là người vô danh tiểu tốt trong cộng đoàn, lời chứng 

của Hội Thánh vẫn còn thiếu nếu không có sự góp phần của bạn. Dù bạn 

chỉ hiện diện trong sự hiệp thông với mọi chi thể khác của Hội Thánh khi 

bạn trung thành sống cuộc sống chứng tá cho một niềm tin công giáo và 

tông truyền, bạn đang làm công việc không khác gì một tông đồ chính 

hiệu. 

Chia sẻ về một kinh nghiệm cho thấy việc làm chứng tập thể mang lại 

rất nhiều hiệu quả trong việc loan báo Tin Mừng (vd. Cả nhóm/giáo xứ 

bạn cùng làm chung một công việc bác ái nào đó). 

Sống Lời Chúa: Chọn một việc tông đồ cho cả nhóm làm chung. 

Cầu nguyện: Hiệp thông với Giáo Hội, bạn sốt sắng đọc kinh Tin Kính. 


