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15/05/22                 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – C 
                                       Ga 13,31-33a.34-35 
 

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU 

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 

13,34) 

 

Suy niệm: Thánh Gio-an định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 

4,8.16). Ngài nhắc lại lời Chúa Giê-su: “Anh em hãy yêu thương nhau”. 

Tuy nhiên, đừng hiểu lầm hoặc giới hạn Lời Chúa để chỉ yêu những ai 

yêu thương mình hay một nhóm được coi là “người thân cận với mình” 

mà phải “yêu thương nhau như Thầy đã yêu”, nghĩa là tình yêu phải mở 

rộng đến với mọi người, ngay cả kẻ thù và vươn tới mức độ “dám hiến 

cả mạng sống cho bạn hữu mình” (x. Ga 15,13). 

 

Mời Bạn: Ta dễ có cám dỗ chỉ yêu những người yêu mình, những người 

thân của mình, hoặc những người thuộc “phe” của mình, mà loại trừ 

những người mình không thích hoặc không thuộc nhóm mình. Đức Giáo 

Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng: “Tình yêu không đặt vấn đề người 

anh em hay chị em đang cần giúp đỡ kia đến từ nơi này hay nơi khác. Vì 

tình yêu đập vỡ những sợi xích giữ chúng ta trong tình trạng cô lập và 

tách rời; thay vào đó, tình yêu xây dựng những cây cầu. Tình yêu giúp 

chúng ta tạo ra một gia đình lớn, ở đó tất cả chúng ta có thể cảm thấy 

như ở nhà” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 62). Xây dựng những cây cầu 

yêu thương chứ không phải những bức tường cách ly, thù địch, đó chính 

là mệnh lệnh của tình yêu cho chúng ta. 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy nói một lời nói, một hành động thân 

thiện và nhất là một lời cầu Chúa chúc phúc cho một người mà bạn không 

ưa thích. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, yêu người đã khó, nhưng yêu kẻ mình ghét còn 

khó hơn. Xin cho chúng con có can đảm lướt thắng sự ích kỷ nơi mình để 

chúng con có thể yêu người thân cận như Chúa đã yêu. Amen. 
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16/05/22                       THỨ HAI TUẦN 5 PS 
                                            Ga 14,21-26 

 

VÂNG LỜI VÌ YÊU MẾN 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người 

ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,21) 

 

Suy niệm: Cũng là điều dễ hiểu khi yêu mến ai thì cũng sẵn lòng nghe 

lời người ấy. Thế nhưng, yêu mến Đức Giê-su và làm theo lời Ngài để 

rồi được Thiên Chúa đến ngự trong tâm hồn thì quả là một phần thưởng 

quá lớn lao không ai dám mơ tưởng, thậm chí không thể biến thành hiện 

thực được. Dù thế, chính Chúa Giê-su đã thực hiện điều Ngài đã nói khi 

Ngài là Người Con Chí Ái sẵn lòng vâng phục Chúa Cha cho đến chết. 

Và khi sống lại từ cõi chết, Ngài còn khiến điều đó trở thành khả thi cho 

chúng ta: làm theo lời Chúa Ki-tô là vác thánh giá, chịu đóng đinh với 

Ngài, mà ai cùng chịu chết với Ngài thì sẽ cùng Ngài sống lại. 

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su đã tặng cho chúng ta bí quyết để đạt được cuộc 

sống hạnh phúc đời đời với Ngài: yêu mến Chúa và làm theo lời Ngài. 

Thích hay không thích thì thập giá cũng đã cắm đầy dẫy trong cuộc đời 

của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có biết đón nhận những thập giá đó một 

cách mau mắn và với trọn niềm yêu mến hay không. 

 

Chia sẻ: Giữa một việc lành nhưng được làm cách miễn cưỡng và cũng 

việc đó nhưng được làm cách tự nguyện vì yêu mến, có sự khác biệt rất 

sâu xa. Bạn làm gì để nhận ra sự khác biệt ấy? 

 

Sống Lời Chúa: Chọn một việc bổn phận hoặc một việc công ích mà 

bạn cảm thấy ngại ngùng để làm với tâm tình mến yêu phục vụ. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không xét theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng 

Chúa nhìn xem cõi lòng. Xin cho con biết tìm gặp Chúa qua những người 

anh em và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa. 
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17/05/22                        THỨ BA TUẦN 5 PS 
                                            Ga 14,27-31a 

 

BÌNH AN XUA TAN NỖI SỢ 

“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của 

Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27) 

 

Suy niệm: Con người lo sợ nhiều nỗi. Có thứ lo sợ viển vông như sợ ma, 

nhưng cũng có những nỗi lo sợ chính đáng như sợ ốm đau, thất nghiệp, 

nghèo đói… Trước những nỗi lo, ai trong chúng ta cũng cảm thấy bất an, 

xao xuyến, có khi mất ăn mất ngủ. Bạn đừng tưởng lầm rằng Chúa không 

quan tâm gì đến những nỗi lo của bạn. Tin Mừng hôm nay chứng minh 

điều ấy: Chúa Giê-su phục sinh sắp rời xa các môn đệ, các ông lại hoang 

mang lo lắng cho tương lai. Nhưng Chúa thấu hiểu, Ngài trấn an và ban 

ơn bình an tâm hồn cho các ông. 

Mời Bạn: Những lúc gặp lo sợ bất an, bạn thường làm gì? Có thể chia 

sẻ tâm sự với ai đó, nhưng bạn có nhớ đến Chúa chưa? Khi gặp những 

cảnh ngộ như thế, người ki-tô hữu có một cách thông thường mà hết sức 

hiệu nghiệm, đó là bình tâm cầu nguyện và xem xét vấn đề dưới ánh sáng 

Lời Chúa.  

Chia sẻ: Bạn có bao giờ biết lo sợ rằng tội lỗi làm Chúa buồn để rồi bạn 

tìm biện pháp tránh tội không? Cám dỗ lớn nhất là nghĩ rằng con người 

ai cũng có tội nên Chúa cũng phải “thông cảm” thôi. Và vì thế không 

mảy may rung động trước lời mời gọi hoán cải! 

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn đang lo nghĩ điều gì nhất? Ai cùng lo với 

bạn? Có Chúa chia sẻ với bạn chưa? Hãy dành cho Ngài một chỗ đứng 

trong ngày sống của bạn! 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con hơn con biết con. Chúa vẫn trợ 

giúp con dù con không nhận biết. Xin đừng để đời con vắng Chúa. Xin 

cho con luôn biết chạy đến trình bày với Chúa niềm vui nỗi buồn đời 

thường của chúng con. 
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18/05/22                     THỨ TƯ TUẦN 5 PS 
                           Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo 
                                             Ga 15,1-8 

 

ĐỂ LÀM VINH DANH CHÚA 

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và 

trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,8) 

 

Suy niệm: Thời nay, từ các lớp mẫu giáo cho đến những cơ quan, đoàn 

thể, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, đâu đâu cũng tràn ngập các loại 

bằng khen. Cơn khát được vinh danh của người này biến họ thành mồi 

ngon cho mưu đồ khai thác hưởng lợi của người khác. Phần Thiên Chúa, 

Ngài đâu cần con người tôn vinh, bởi vì “những lời ca tụng của chúng 

ta không thêm gì cho Chúa.” Nhưng Chúa Giê-su dạy chúng ta làm 

những việc tốt đẹp để tôn vinh danh Chúa chính là tạo cơ hội cho chúng 

ta “sinh nhiều hoa trái” và người hưởng lợi lại là chính chúng ta, vì nhờ 

đó chúng ta “được hưởng niềm vui của Chúa và niềm vui đó được nên 

trọn vẹn” (x. Ga 15,11). 

Mời Bạn: Đối với các tín hữu tiêu chuẩn đánh giá một việc tốt đẹp không 

phải là được người đời khen tặng mà là biết gắn kết đời mình với Chúa 

Giê-su, giống như “cành nho gắn liền với thân nho;” nhờ thế, trong mọi 

việc họ làm, dù là kín ẩn hay được người khác biết đến, họ vẫn làm với 

tất cả tâm nguyện là hoàn thành thánh ý Chúa Cha và chỉ để tôn vinh 

danh Chúa mà thôi. 

Sống Lời Chúa: Để biết mình đã làm mọi việc chỉ để tôn vinh danh Chúa 

hay chưa, mời bạn xét mình xem bạn đã sống với Chúa thế nào khi chỉ 

có một mình bạn với Chúa hoặc bạn đã hành động thế nào khi không 

được ai nhận biết, khen tặng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa 

khi làm dấu thánh giá và nhắc nhớ con qui hướng về Chúa mọi việc con 

làm để con luôn làm việc với mục đích tối hậu là tôn vinh danh Ngài. 
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19/05/22                     THỨ NĂM TUẦN 5 PS 
                                            Ga 15,9-11 

 

HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU 

“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9) 

 

Suy niệm: Có một thời các bạn trẻ hay nghêu ngao một câu trong bài 

‘Hát với dòng sông’ rất quen thuộc với giọng ca Mỹ Tâm: “Tình yêu đến 

em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Có lẽ đây là 

một câu nói lẫy, hay đúng hơn, đây chưa phải là tình yêu đúng nghĩa; bởi 

vì tình yêu là lẽ sống trong đời, phải được kiếm tìm, trân trọng, thanh 

luyện, và tăng trưởng đến vô cùng. Một tình yêu như thế không dễ đến 

rồi đi. Vậy hiểu được biết bao nhiêu tình nhân đau xót đến thất tình, tuyệt 

vọng vì đánh mất tình yêu của ai đó. Chúa Giê-su yêu thương nhân loại 

với tình yêu  rất thánh thiện, rất cao cả của một Thiên Chúa đến nỗi Ngài 

có thể nói “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em 

như vậy.” Ngài tha thiết mong muốn chúng ta đón nhận và đáp lại tình 

yêu của Ngài nên chỉ trong ba câu nói mà Chúa lặp lại đến ba lần: “Hãy 

ở lại trong tình yêu của Thầy.” 

 

Mời Bạn: Hồng Y Daniélou nói: “Được làm Kitô hữu tức là được yêu 

thương - d’être chrétien, c’est d’être aimé.” Chúng ta giữ đạo và sống đạo 

không dựa trên cơ sở là theo lương tâm làm lành lánh dữ; nhưng phải đặt 

trên niềm tin  là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, và phải để cho 

tình yêu đó biến đổi, cứu độ và trở thành niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho 

mình. Bởi thế cần thâm hiểu mỗi ngày một hơn tình yêu này. 

 

Mời bạn chia sẻ một kinh nghiệm giúp bạn khám phá tình yêu Thiên 

Chúa. 

 

Sống Lời Chúa: Chúa Giê-su hiện diện trong nhà Tạm. Khi vào nhà thờ 

chúng ta giục lòng tin, cậy, yêu mến Ngài. 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Tin – Cậy – Mến. 
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20/05/22                    THỨ SÁU TUẦN 5 PS 
                         Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục 
                                          Ga 15,12-17 

 

ĐƯỢC GỌI ĐỂ LÀM BẠN HỮU 

“Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15,14) 

 

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng này là “chúc thư tâm huyết” Chúa gửi lại cho 

các môn đệ trước khi đi chịu chết. Để được thừa hưởng lời di chúc, trước 

tiên phải xác lập được mối quan hệ thân thiết đặc biệt. Và Chúa đã làm 

điều đó: “Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy.” Được Chúa kể là anh 

em, là bạn hữu của Ngài, còn vinh dự nào bằng! Thánh I-rê-nê đã thốt 

lên: “Này ki-tô hữu, hãy nhớ đến phẩm giá của bạn.” Một cuộc đổi đời 

kỳ diệu: Đang từ chỗ là thụ tạo thấp hèn, nhờ bí tích Thánh Tẩy, con 

người được nâng lên làm con Thiên Chúa, làm anh em và bạn hữu của 

Chúa Giê-su. Thánh Giê-rô-ni-mô còn nói mạnh hơn: “Thiên Chúa làm 

người, để con người được làm Chúa”! Nhưng với điều kiện: “Nếu anh 

em làm theo huấn lệnh của Thầy, là yêu thương nhau.” Thiên Chúa 

chúng ta là Tình Yêu, ai sống yêu thương thì ở trong Chúa, và Chúa ở 

trong người ấy, người ấy trở nên giống như Chúa, là anh em và bạn hữu 

đích thực của Chúa. 

 

Mời Bạn: Bạn đã xác tín rằng Chúa yêu thương bạn vô bờ chưa? Mời 

bạn điểm lại những chứng từ yêu thương của Chúa nơi chính bạn. Và 

mời bạn chia sẻ niềm hạnh phúc của người biết mình được yêu qua cuộc 

sống thân ái, quảng đại và vị tha của bạn. 

 

Chia sẻ: Kể cho nhau nghe một vài gương sống yêu thương bạn đã gặp. 

 

Sống Lời Chúa: Vun đắp đời sống thân tình với Chúa qua việc thường 

xuyên kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể và chuyên cần suy niệm 

Lời Chúa và thể hiện tình thân hữu đó qua đời sống bác ái yêu thương. 

 

Cầu nguyện: Hát với niềm xác tín và quyết tâm: “Đâu có tình yêu thương…” 
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21/05/22                    THỨ BẢY TUẦN 5 PS 
                 Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-lê-nê và các bạn tử đạo  
                                           Ga 15,18-21 

 

CHÚNG TA LÀ LỮ KHÁCH 

“Anh em không thuộc về thế gian.” (Ga 15,19) 

 

Suy niệm: Có hai luồng tư tưởng, hai chủ trương cực đoan trái với niềm 

tin Ki-tô giáo. Một cho rằng con người ‘đầu đội trời, chân đạp đất,’ không 

có quê hương nào khác ngoài trái đất này. Hai, trái lại, quả quyết “quê 

hương chúng ta ở trên trời” còn thế gian này là chốn lưu đày: thôi thì 

đời này ráng chịu khổ, ngày sau sẽ lên thiên đàng hưởng phúc đời đời! 

Thật ra, thế gian này cũng là công trình Thiên Chúa sáng tạo tốt đẹp. 

Nhưng nó chưa phải là đích điểm. Nói như lời Chúa Giê-su, ta đang sống 

giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian này. Là khách lữ hành nơi 

trần thế, ta đang tiến bước về quê hương vĩnh cửu, nơi Đức Ki-tô đang 

ngự bên hữu Chúa Cha, nơi đó thế gian này được kiện toàn trong “trời 

mới đất mới”. Chính vì không chịu ‘dừng lại’ ở cõi tạm này mà các môn 

đệ bị ‘thế gian’ căm ghét, tìm cách khai trừ như họ đã làm cho Chúa Giê-

su, đúng như Ngài cảnh báo: “Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng 

họ ghét Thầy trước.”  

Mời Bạn: Không chỉ vào thời Chúa Giê-su, mà ngay trong thời hiện đại, 

các Ki-tô hữu vẫn chịu bách hại dưới nhiều hình thức. Để trung thành 

với căn tính của mình là ‘lữ khách trên trần gian’, người môn đệ Chúa 

Ki-tô phải trở nên đồng hình đồng dạng trong cuộc tử nạn và phục sinh 

với Ngài. 

Sống Lời Chúa: Thực thi tinh thần khó nghèo của ‘Tám mối phúc thật’ 

và quảng đại chia sẻ vật chất tinh thần cho anh chị em túng thiếu là cách 

sống tính cách ‘lữ khách’ của người môn đệ Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng chiến thắng khải hoàn. 

Xin nâng đỡ chân con vững bước trên đường tiến về nhà Chúa. Amen. 

 


