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29/05/22                CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – C  
                                      Chúa Thăng Thiên 
                                              Lc 24,46-53 

 

CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN 

Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi đưa tay chúc lành cho các 

ông. (Lc 24,50) 

 

Suy niệm: Có vẻ như Thầy trò Chúa Giê-su bị chia ly khi Ngài “được 

đem lên trời” vì các môn đệ không còn được tận mắt thấy Thầy nữa. 

Nhưng trái lại, các ông “lòng đầy hoan hỉ,” trở về đền thờ, vừa là nơi, 

vừa là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Các ông biết rằng nếu các 

ông ở trước mặt Chúa Cha, các ông không xa cách Chúa Giê-su, là Đấng 

vừa về ngự bên hữu Chúa Cha. Như thế, cuộc chia ly không là sự mất 

mát mà lại là niềm vui. Người “rời khỏi các ông” nhưng Người vẫn hiện 

diện một cách sống động, và đồng hành với các ông. Đặc biệt mỗi khi 

các ông thi hành mệnh lệnh Người trao: “rao giảng cho muôn dân, kêu 

gọi họ sám hối,” thì một cách vô hình, Người vẫn hiện diện đó và “giơ 

tay chúc lành cho các ông.” 

Mời Bạn: Rao giảng Tin Mừng và làm chứng về Đấng Phục Sinh vừa là 

đặc ân, vừa là bổn phận của người ki-tô hữu. Khi thi hành công việc này, 

người ki-tô hữu gặp không ít khó khăn, cản trở từ nhiều phía. Từ cá nhân, 

từ xã hội, từ hoàn cảnh và cả từ phía gia đình. Nhưng người môn đệ đích 

thực của Đức Giê-su là người xác tín rằng: khi mình thi hành sứ vụ do 

Đức Giê-su trao phó thì Người luôn hiện diện, bảo vệ, ban ơn và chúc 

lành. 

Sống Lời Chúa: Ý thức và xác tín rằng Chúa Giê-su đang ở bên mình 

và chúc lành cho mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã về trời cùng với Chúa Cha, 

nhưng Chúa vẫn đồng hành với chúng con trên dương thế này. Xin cho 

chúng con nhận ra bàn tay Chúa đang tác động trên cuộc đời chúng con, 

để chúng con thêm tin tưởng và hân hoan bước theo Chúa. 
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30/05/22                      THỨ HAI TUẦN 7 PS 
                                            Ga 16,29-33 

 

VƯỢT THẮNG CÁI TÔI  

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm 

lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33) 

 

Suy niệm: “Chiến thắng đầu tiên và vĩ đại nhất là thắng được chính 

bạn; bị chính cái tôi của mình chiến thắng lại là điều đáng xấu hổ và hèn 

hạ nhất” (Triết gia Platon). Đức Giê-su đã thắng thế gian, sự chết, sự dữ 

của con người. Nhưng trước đó, Ngài đã chiến thắng chính mình: 

“Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Ngài là 

người can đảm, vượt qua ý muốn mình hơn là vượt qua đối thủ, chiến 

thắng khó khăn nhất trên đời là thắng chính cái tôi. Ngài thương và hiểu 

các môn đệ mình sẽ phải khốn khó, gặp nhiều thách đố trên hành trình 

theo Ngài. Để vượt thắng, Ngài mời ta can đảm: can đảm đầu tiên là nỗ 

lực chiến thắng cái tôi của mình, can đảm kế tiếp là kiên trì chiến đấu với 

sự dữ. 

Mời Bạn: “Khi tập trung và bền vững tinh thần, bạn đã đến mép bờ của 

chiến thắng” (B. Russell). Chiến thắng cái tôi là cuộc chiến lâu dài, kéo 

dài cả đời người. Bạn phải tập trung cao độ vì cái tôi của mình luôn có 

khuynh hướng trở thành cái tôi huyền tồi, cái tôi sắc tối, cái tôi nặng tội… 

Cũng phải kiên trì, bền bỉ trong chiến đấu vì chiến thắng chỉ thuộc về 

người kiên vững đến cùng.  

Sống Lời Chúa: Tôi cảnh tỉnh và nỗ lực chiến đấu với cái tôi luôn muốn 

tìm an thân khi phải hy sinh, an toàn thay vì dấn thân, hưởng thụ trước 

thập giá, để là tông đồ thật sự của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng ý muốn riêng, cái 

tôi, để bước đi trên con đường thập giá, cứu độ nhân loại. Xin ban cho 

con sự can đảm vượt thắng bản thân mình, cũng như tập trung, bền vững 

khi vượt qua khó khăn, thử thách trong đời sống.  Amen. 
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31/05/22                      THỨ BA TUẦN 7 PS 
                       Đức Ma-ri-a thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét 
                                              Lc 1,39-56 

 

CUỘC ĐỜI ĐẦY THÁNH THẦN 

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng 

đã nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần. (Lc 1,41) 

 

Suy niệm: “Đời sống đầy Thánh Thần không phải là ấn bản đặc biệt, 

sang trọng của Ki-tô giáo. Đời sống ấy là một phần và một mảng của 

toàn bộ chương trình Thiên Chúa dành cho dân mình” (A. Tozer). Đời 

sống đầy Thánh Thần ấy hôm nay được bày tỏ qua cuộc gặp gỡ giữa hai 

người mẹ và hai thai nhi: Đức Ma-ri-a thụ thai do quyền năng Thánh 

Thần đem thai nhi Giê-su đến mái nhà Ain-Karim; bà Ê-li-sa-bét được 

Thánh Thần thúc đẩy cũng reo vui khi hài nhi Gio-an đầy Thánh Thần 

nhảy mừng trong dạ mẹ. Sự tác động của Thánh Thần ấy không phải là 

ngẫu nhiên, tùy hứng, nhưng là hoa trái của những cuộc đời đầy Thánh 

Thần: nơi cuộc sống công chính của bà Ê-li-sa-bét và đời sống “đầy ân 

sủng” của Đức Ma-ri-a. 

Mời Bạn: “Sứ vụ chính của Thánh Thần không phải là đem lại sự kích 

động, nhưng là tạo nên tính cách giống Đức Ki-tô trong ta” (J. Packer). 

Bạn minh chứng đời mình đầy Thánh Thần khi ngày càng đồng hình 

đồng dạng với Chúa Ki-tô, đặc biệt qua Tám mối Phúc thật: khó nghèo, 

hiền lành, khiêm tốn, có lòng thương xót, xây dựng hòa bình, ước ao nên 

người công chính… 

Sống Lời Chúa: Tôi chọn một trong tám mối phúc thật, và nỗ lực sống 

mối phúc ấy để nên giống Chúa Ki-tô hơn, nhờ ơn thúc đẩy của Thánh 

Thần. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đem niềm vui, ơn cứu độ đến 

cho hài nhi Gio-an, khiến Gio-an phải nhảy mừng trong lòng mẹ. Xin 

cho con một khi được Chúa ngự vào tâm hồn, ban ơn sự sống, con cũng 

luôn vui mừng hớn hở trong tình yêu Chúa. Amen. 
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01/06/22               THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS 
                                       Th. Giút-ti-nô, tử đạo 
                                              Ga 17,11b-19 

 

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT 

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.” (Ga 17,17) 

 

Suy niệm: Truyện thánh Pa-côm kể rằng, khi còn ngoại đạo, đã đăng 

lính trong đạo binh Rô-ma. Ngày kia, các binh sĩ trong đơn vị của ngài, 

đã kiệt sức vì đói và khát sau khi đi bộ qua sa mạc dưới cái nóng chết 

người, thất thểu vào thành Tê-bét ở Ai Cập. Thấy cảnh tượng đó, có nhiều 

người chạy lại bên họ, cho họ ăn uống, cùng chăm sóc họ chu đáo, tận 

tình. Pa-côm ngạc nhiên hỏi những người tốt lành này là ai và được trả 

lời rằng: “Họ là các Ki-tô hữu.” Ngài thốt lên: “Một tôn giáo dạy người 

ta cứu giúp những kẻ khốn khổ hoàn toàn xa lạ với mình là một tôn giáo 

chỉ có thể đến từ vị Chúa chân thật.” Sau biến cố này, Pa-côm, trở lại đạo 

Công giáo và trở thành một vị sáng lập các đan viện, sống cộng đoàn bác 

ái huynh đệ. Phi-la-tô đã từng hỏi: “Sự Thật là gì?” nhưng không thể hiểu 

được, còn Pa-côm tin nhận Thiên Chúa là Sự Thật nhờ những Ki-tô hữu 

ở Tê-bét đã làm chứng bằng hành động bác ái. 

 

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu được “thánh hiến trong sự thật” nên sống 

theo sự thật và làm chứng cho sự thật. Sự thật về Chúa Giê-su chỉ có thể 

được tỏ hiện qua cái chết tự hiến vì yêu thương trên thập giá: “Ông này 

quả thật là Con Thiên Chúa.” Noi gương Chúa Ki-tô, người Ki-tô hữu 

không chỉ làm chứng nhân bằng việc tử đạo mà còn làm chứng cho sự thật 

bằng chứng từ bác ái nữa. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc bác ái với ý hướng làm chứng 

nhân cho Chúa Ki-tô. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết lãnh nhận sự thật từ 

Chúa để thuộc trọn về Chúa, từ suy nghĩ thật đến hành động thật, để 

được sống hạnh phúc thật trước mặt Chúa và tha nhân. 
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02/06/22          THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS 
                        Th. Mác-xen-li-nô và Phê-rô, tử đạo 
                                            Ga 17,20-26 

 

NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU 

“Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để 

họ được nên một như chúng ta là một.” (Ga 20,22) 

 

Suy niệm: Cùng tuyên xưng Đức Ki-tô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu 

Độ mà lại chia ra nào là Công giáo, Chính thống, nào là Tin lành, Anh 

giáo… Đã vậy lại còn thêm nhiều giáo phái nữa! Chúa Giê-su mong mỏi: 

“Xin cho họ nên một như chúng ta là một.” Thế nhưng lời cầu nguyện 

đó với Chúa Cha cho đến nay vẫn chưa trọn. Ngài là vị Mục tử mong 

muốn cho đoàn chiên của Ngài nhận biết Chúa Cha và hiệp nhất với nhau 

trong tình yêu, tình yêu hoàn hảo trong Chúa Ba Ngôi. Sự hiệp nhất như 

thế mạnh mẽ và là dấu hiệu có sức thuyết phục để cho “thế gian nhận 

biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương 

Con.” 

Mời Bạn: Chúng ta được tham dự vào sự hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi 

khi cùng nhau cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, thực hành bác ái yêu 

thương. Tình yêu thương hiệp nhất đó khiến cộng đoàn Ki-tô hữu trở 

thành dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa hiện diện ở giữa thế gian. Mỗi 

người trong cộng đoàn đều có thể góp phần mình xây dựng tình hiệp nhất 

khởi đi từ gia đình, ra tới giáo xứ, và lan toả đến những nơi, những người 

mà họ gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày. 

Chia sẻ: Đâu là trở ngại lớn nhất cho việc hiệp nhất trong cộng đoàn của 

bạn? 

Sống Lời Chúa: Sống hiệp nhất trong tình yêu qua từng việc nhỏ, cùng 

nhau cầu nguyện và cộng tác để mọi sự được tiến triển tốt đẹp.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con thực sự hiệp nhất yêu thương 

khi cùng nhau bước đi trong năm hiệp hành này tiến về nhà Chúa theo 

mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen. 
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03/06/22           THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS 
                       Th. Ca-rô-lô Loanga và các bạn tử đạo 
                                                Ga 21,15-19 

 

YÊU MẾN ĐỂ GẮN BÓ VỚI SỨ VỤ 

“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?”… 

“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,16) 

 

Suy niệm: Kỳ lạ, Chúa Giê-su chọn người thay mặt Ngài vào sứ vụ lãnh 

đạo Giáo Hội, lại không chọn người có địa vị cao, hay bằng cấp chuyên 

môn trổi vượt. Trong cuộc “phỏng vấn” tuyển nhân sự này, Chúa chỉ đòi 

hỏi một điều kiện duy nhất: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có 

mến Thầy không?” Câu trả lời của Phê-rô có vẻ ngập ngừng thiếu tự tin: 

“Thầy biết con yêu mến Thầy” thực ra diễn tả một tình yêu chân thành 

của một môn đệ khiêm tốn. Chỉ có lòng mến Chúa mới giúp Phê-rô sẵn 

sàng đảm nhận sứ vụ nặng nề; và chỉ có khiêm tốn, không ỷ vào tài năng 

sức lực của mình, thay vào đó là cậy vào quyền năng và sức mạnh của 

Chúa, ông mới có đủ sức mạnh để trung thành đến cùng. 

 

Mời Bạn: Mỗi người Ki-tô hữu đều có sứ vụ lãnh đạo vì đã nhận được 

chức vụ Vương Đế qua bí tích Thánh tẩy. Và việc chúng ta lãnh đạo hay 

phục vụ người khác sẽ mang lại kết quả thế nào tùy vào lòng mến Chúa 

của mình. Khi mình có lòng mến Chúa, thì việc mình làm mới là làm 

theo ý Chúa. Lúc đó không phải mình làm nữa mà Chúa làm trong mình. 

Mình chỉ là dụng cụ trong bàn tay của Chúa. Vì vậy, dường như Chúa 

làm qua mình. Việc Chúa làm qua mình thì chắn chắn có kết quả gấp bội 

phần so với việc tự mình nỗ lực làm. 

 

Sống Lời Chúa: Tăng cường việc gặp gỡ Chúa bằng đời sống cầu 

nguyện để nung nấu thêm lòng mến Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được chia sẻ sứ vụ lãnh 

đạo của Chúa. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn, ngõ hầu 

chúng con can đảm gắn bó với sự vụ Chúa trao. 



 8 

04/06/22            THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS 
                                             Ga 21,20-25 

 

NHÂN CHỨNG HÔM NAY 

Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng 

tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. (Ga 21,24) 

 

Suy niệm: Không chỉ viết ra, Gio-an còn dùng cả cuộc đời gắn bó với sứ 

mệnh tông đồ để làm chứng về Đức Giê-su. Tuy nhiên, lời chứng cứ là 

một chuyện, nhận biết lời chứng ấy là chuyện khác. Thời nay, những kẻ 

chống đối Giáo Hội thi nhau khai thác triệt để việc lạm dụng tính dục nơi 

một số linh mục để tấn công Giáo Hội. Ảnh hưởng cuộc triệt hạ uy tín 

Giáo Hội, cụ thể là linh mục, lan rộng, khiến một số tín hữu tưởng rằng 

ra sức đả kích các linh mục là xây dựng Giáo Hội. Theo cha Landry, tội 

lỗi của một số linh mục gây nên thương tích cho Hội Thánh. Nhưng 

không vì một Giu-đa phản bội mà quên đi đời sống chứng nhân của 

Nhóm Mười Một. Các ngài đã rao giảng và sống hết mình vì tình yêu 

dành cho Đức Ki-tô. Cũng vậy, không vì sự yếu đuối của một số linh 

mục mà ta lại không thấy đời sống dấn thân với bao hy sinh âm thầm của 

nhiều linh mục trên thế giới, nhất là các vị đang hiện diện ở những nơi 

đầy chống đối, hiềm khích. Đời sống các ngài đang làm chứng về Đức 

Giê-su và chứng đó là chứng thực. 

 

Mời Bạn: Ý thức mình thuộc về Hội Thánh, để thay vì chỉ trích, lên án 

như kẻ đứng ngoài Hội Thánh, bạn sẽ nhìn vào đời sống các chứng nhân 

hôm nay và nỗ lực thực thi sứ mạng của mình xây dựng Hội Thánh. 

 

Sống Lời Chúa: Lời cầu nguyện và sự trợ giúp của bạn cần cho các linh 

mục. 

 

Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho các linh mục lòng nhiệt thành chăm lo 

việc Chúa, sống xứng đáng với phẩm chức thánh. Xin thúc đẩy chúng 

con cộng tác với các ngài để xây dựng Hội Thánh. 

 


