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TUẦN 3 PHỤC SINH 
 

NGÀY 1 THÁNG 5  
LỄ THÁNH GIUSE THỢ  

(Mt 13, 54-58) 
 

"Ông ta không phải là con bác thợ mộc sao?" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: 

      Người về quê, giảng dạy dân chúng 
trong hội đường của họ, khiến họ sửng 
sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn 
ngoan và làm được những phép lạ như 
thế? Ông không phải là con bác thợ 
mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà 
Ma-ri-a; anh em của ông không phải là 
các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và 
Giu-đa sao? Và chị em của ông không 

phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta 
được như thế?”. Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo 
họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương 
mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều 
phép lạ tại đó, vì họ không tin. 

Sứ điệp:  

     Trước mắt người đồng hương, lý lịch của Chúa Giêsu rất tầm 
thường, chỉ là con của bác thợ mộc. Nhưng chính cuộc sống lao 
động đó lại được Thiên Chúa chọn để tỏ mình ra và thực hiện 
việc cứu chuộc. 

 

 



[Cầu Nguyện Với Chúa Mỗi Ngày] Tháng 5/2017 

 

3 

 

Cầu nguyện:  

     Lạy Thiên Chúa là Cha của con, Cha đã tạo nên vũ trụ này 
thật tốt đẹp nhưng còn đầy dang dở. Cha cho con được cộng tác 
vào công trình sáng tạo của Cha mà kiện toàn nó bằng bàn tay 
lao động. Và hơn nữa, chính trong lao động vất vả, con kiện toàn 
chính bản thân và gia đình mình, con gặp được anh em và phát 
sinh tình liên đới. Lao động làm cho con lớn lên chứ không làm 
giảm giá trị con người con. Xin Cha giúp con biết yêu quý lao 
động, đừng để con lười biếng sống trên mồ hôi nước mắt của 
người khác. 

      Lạy Cha, cuộc sống mỗi 
ngày càng trở nên khó khăn vất 
vả hơn, nên trong khi lao động, 
con người đã làm tổn hại đến 
Danh Cha và làm anh em xa 
cách nhau. Con người sinh lòng 
tham lam gian dối lọc lừa, trấn 
áp bóc lột nhau để gây ra bao 
nỗi đau khổ. Xin Cha giúp con 

hiểu được ý nghĩa cao cả của lao động. Cho dù vất vả đến đâu, 
nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ, con vẫn luôn tìm thấy niềm vui 
trong công việc. Xin đừng để con chỉ vì miếng cơm manh áo, vì 
đồng tiền bát gạo, mà quên đi lương tâm người Ki-tô hữu, đánh 
mất lương tri và phẩm giá làm người, đánh mất truyền thống cao 
đẹp của dân tộc và xem thường tình nghĩa anh em. 

      Xin Cha giúp con noi gương Thánh Giuse biết lao động trong 
thinh lặng cầu nguyện, để nhờ đó thánh hóa công việc hằng 
ngày. Lạy Cha, con dâng lên Cha tất cả lao nhọc của đời con, hòa 
vào những giọt máu và mồ hôi Con Cha đã đổ ra trên thập giá, 
để cuộc đời con trở thành một hiến tế góp phần cứu độ thế gian. 
Amen. 
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THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH  

(Ga 6, 30 – 35) 

 

"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta  

mới ban bánh bởi trời đích thực" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, đám đông thưa Chúa 
Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để 
chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài 
làm được việc gì? Cha ông chúng 
tôi đã ăn manna trong sa mạc, 
như đã chép rằng: "Người đã ban 
cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa 
Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các 
ngươi, không phải Môsê đã ban 

cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các 
ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật 
tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài 
rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa 
Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không 
hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống đem lại sự sống cho thế 
gian. Ai đến với Chúa và tin vào Chúa sẽ được sự sống thần linh, 
được bình an hạnh phúc đời này và đời sau. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhìn thấy con long đong vất vả ngược 
xuôi tối ngày để tìm kiếm lương thực nuôi sống con và gia đình 
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con. Con cần ăn để sống và tăng trưởng. Xin Chúa nâng đỡ con 
trong công việc lao động hằng ngày. 

      Nhưng lạy Chúa, đời sống con không phải chỉ cần lương thực 
phần xác, mà còn cần lương thực phần hồn. lương thực phần xác 
có thể làm cho thân xác con no thỏa, nhưng chắc chắn không thể 
làm cho tâm hồn con được an vui hạnh phúc. Con thấy bao nhiêu 
người ăn mặc sung sướng mà vẫn buồn sầu, chán chường, thất 
vọng, khổ đau, thiếu vắng tình yêu, rắc gieo tội ác. Ngược lại, 
con cũng thấy nhiều người tuy đói ăn,thiếu mặc nhưng lại sống 
trong niềm vui, hạnh phúc và yêu thương. 

      Chính Chúa là sự sống của con. Chúa từ Trời xuống để đem 
lại sự sống đích thực cho con. Xin Chúa giúp con đón nhận Chúa 
vào đời con để con được no thỏa tình yêu và ơn thánh Chúa. Xin 
giúp con biết đón nhận Lời Chúa hướng dẫn con mọi nơi mọi lúc, 
nhờ đó con được sống trong bình an và niềm vui. Con sẽ cố gắng 
thường xuyên đến với Chúa trong Thánh lễ để được nuôi sống 
bằng lương thực là chính Chúa. Đó là lương thực bổ dưỡng, xin 
cho con biết đón nhận. Và đồng thời xin giúp con biết loại trừ 
những của ăn độc hại cho linh hồn là những tư tưởng ước muốn 
xấu xa, thấp hèn, hận thù, tham lam. Lạy Chúa, con đến với 
Chúa, xin đón nhận con. Amen. 
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THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH  

THÁNH PHILIPPHÊ và THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ 
(Ga 14, 6-14) 

 
"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin,  

Thầy sẽ làm cho" 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma 
rằng: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là 
Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà 
không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, 
thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, 
các con biết và đã xem thấy Người".  

     Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho 
chúng con xem thấy Cha và như thế là 
đủ cho chúng con".  

     Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy 
ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con 

chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao 
con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin 
Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói 
với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong 
Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, 
và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã 
làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ 
làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những 
việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân 
danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong 
Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, 
Thầy sẽ làm cho".  
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Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Chúa Cha. Qua Chúa Giêsu, 
con người biết Chúa Cha, thấy Chúa Cha, đón nhận sự sống từ 
Chúa Cha. Cơ sở của chân lý trên là Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha 
và là một với Chúa Cha. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, giả sử con lạc giữa rừng sâu, con mới thấy 
cần đến một con đường, tìm được con đường rồi, nhưng có ai đó 
ác ý chỉ một hướng ngược lại, và giữa lúc đó cơn đói cơn khát 
cào xé trong lòng, bấy giờ con mới thấy tầm quan trọng của Lời 
Chúa nói với con: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” . Chúa 
là con đường duy nhất, sự thật duy nhất và sự sống duy nhất để 
đưa con về với Cha và sống với Cha. Ngoài Chúa ra, không còn 
một ai khác có thể cho con biết Chúa Cha. 

     Chắc rằng không ai trong chúng con dám nghĩ rằng ngoài 
Chúa ra, còn có một con đường nào đó dẫn đến Chúa Cha, có 
một sự thật khác, sự sống khác… Nhưng rất có thể con chưa đặt 
hết niềm tin vào Chúa, chưa hoàn toàn bám chặt vào Chúa, chưa 
thấy rằng Chúa là tất cả cuộc sống của con. 

     Lạy Chúa, xin cho con biết đến cùng Chúa, biết khám phá mãi 
mãi sự phong phú vô cùng bao la của Chúa và xác tín rằng con 
rất cần Chúa. Con tin chỉ có Chúa mới dẫn đưa con tới Chúa Cha 
và giúp con nhận ra Chúa Cha đầy yêu thương nhân từ và quyền 
năng vô biên. Ngày ngày Chúa đang đưa con vào cuộc sống viên 
mãn của Chúa Cha. 

     Xin giúp con trung thành suy niệm và sống Phúc Âm mỗi 
ngày. Và xin Chúa mở lòng con để con đón rước Chúa nơi bàn 
tiệc Thánh Thể. Con đến với Chúa để nhờ Chúa, con đến với Cha. 
Xin Chúa luôn sống trong con, ở lại với con và gia đình con. 
Amen. 
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THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH  

(Ga 6, 44-51) 

 

"Ta là bánh từ trời xuống" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân 
chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, 
nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo 
kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại 
trong ngày sau hết. Trong sách các tiên 
tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được 
Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo 
hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một 
ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên 
Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. 
Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào 
Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các 
ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời 
xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ 
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, 
chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". 

Sứ điệp:  

     Đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban để chúng ta có thể đón 
nhận Đức Ki-tô là Bánh Trường Sinh. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Thiên Chúa là Cha của con. Con dâng lời tán tụng. Con 
xác tín rằng mọi sự con đang có đều do Cha ban. Đức tin con 
đang sống là ân huệ kỳ diệu nhất, vì nhờ đức tin Cha đã cho con 
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được thông phần vào chính sự sống của Cha. Tất cả những hồng 
ân ấy, Cha đã ban qua Người Con Một yêu quý là Chúa Giê-su. 

      Vâng, lạy Cha, khi đến sống với nhân loại, Con Cha đã mang 
sức sống mới từ chính Ngài: Ngài đã trở thành Bánh nuôi sống 
nhân loại, nuôi sống con. Vì thế, khi lãnh nhận Bánh Thánh – 
Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể - Cha kêu mời con sống như 
Con Cha: Đó là biết chia sẻ cho người khác chính sự sống riêng 
tư của con. Bánh Thánh được bẻ ra như một dấu chỉ quên mình. 
Từng mẩu bánh nhỏ trở thành sức sống mới. Từng việc làm vô 
danh âm thầm của con cũng trở nên hơi ấm, đủ sức làm vươn 
dậy những cuộc đời khác. 

      Lạy Cha, khi lãnh phần Bánh Đức Kitô, con được đón nhận 
trọn vẹn Thân Mình Ngài, nghĩa là con cũng đón nhận cả anh em 
con. Anh em chung quanh đã trở thành một phần cuộc sống của 
con. Xin Cha ban thêm đức tin để con vui lòng đón tiếp mọi người 
như Thân Mình của Con Cha. Xin mở rộng cõi lòng con để đón 
nhận không những các điều tốt mà cũng biết đón nhận cả những 
khuyết điểm của anh em nữa. 

      Lạy Cha, xin ban thêm đức tin để con luôn xác tín rằng: Đức 
Ki-tô là Tấm Bánh được bẻ ra cho một thế giới mới. Amen. 
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THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH  
(Ga 6, 52-59) 

 
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, những người Do-thái tranh 
luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có 
thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn 
được?". Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: 
"Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các 
ngươi không ăn thịt Con Người và uống 
máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống 
trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu 
Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho 
kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật 
là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai 
ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, 
và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, 
nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống 
nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các 
ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời". 
Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum. 

Sứ điệp:  

     Ai lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, thì ở đời này được kết 
hiệp với Chúa, được sự sống đời đời và ngày sau hết được sống 
lại. chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy siêng năng rước Mình 
Thánh Chúa với một đức tin sống động. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin cảm tạ Chúa đã thiết lập 
bí tích Thánh Thể làm thần lương nuôi dưỡng sự sống thiêng 
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liêng của con. Như sự sống thể xác cần được nuôi dưỡng, cần 
phải lớn lên theo năm tháng cuộc đời, thì sự sống làm con Thiên 
Chúa nơi con cũng cần được dưỡng nuôi và lớn lên mỗi ngày. 
Vâng, lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại để tái sinh con, để 
trao ban sự sống mới, sự sống thần linh. Chúa đã ban sự sống và 
còn lập bí tích Thánh Thể để tiếp tục dưỡng nuôi và làm sự sống 
mới được lớn mạnh. Biết bao người đã cảm nhận sự trống vắng, 
sự đói khát thiêng liêng, khi phải xa bàn tiệc Thánh Thể. 

      Xin cho con biết siêng năng tham dự Thánh lễ, siêng năng 
rước lễ với một đức tin vững vàng, với thái độ trân trọng, với lòng 
khao khát mến yêu. Xin Chúa cũng tha thứ cho con những lần ơ 
hờ, những lần rước Chúa chỉ vì thói quen, nhất là thái độ bất kính 
xúc phạm khi lãnh nhận Mính Thánh Chúa không xứng đáng. Xin 
cho con ngày càng liên kết mật thiết với chúa nhờ việc rước lễ 
cách ý thức. Xin đừng để con gắn bó với thực tại thế gian chóng 
qua làm ngăn trở con nên một với Chúa. 

      Xin cho con hợp nhất với Chúa để nên của lễ hiến tế tôn vinh 
Thiên Chúa: Tôn vinh Thiên Chúa từng giây từng phút, trong mỗi 
công việc, trong từng suy nghĩ, và chứng tỏ bằng hoa bác ái yêu 
thương. Amen. 
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THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH  

(Ga 6, 51. 60-69) 

 

"Chúng con sẽ đi đến với ai?  

Thầy mới có những lời ban sự sống" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

      Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa 
Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai 
nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ 
đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu 
nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó 
chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người 
lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí 
mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích 
gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần 
trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi 
có một số không tin". Vì từ đầu Chúa 

Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 
Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể 
đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có 
nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền 
nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi 
không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi 
theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng 
con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, 
Con Thiên Chúa". 

Sứ điệp:  

     Ai theo Chúa để tìm lợi lộc vật chất, người đó sẽ thất vọng. Ở 
nơi Chúa, con người tìm được Lời ban sự sống đời đời. 
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Cầu nguyện:  

     Lạy chúa, những người Do Thái theo Chúa khi có bánh phần 
xác, nhưng khi Chúa hứa ban Bánh Trường Sinh nuôi sống phần 
hồn thì họ đã bỏ Chúa. Lòng người chúng con vốn vậy: nhạy cảm 
trước cái đói thể xác bao nhiêu thì thường lại hững hờ trước 
những thiếu thốn về tinh thần bấy nhiêu. Con hiểu rằng ai không 
nâng tầm nhìa lên khỏi trần thế này để thấy giá trị của trời cao, 
người đó chẳng đủ sức làm môn đệ Chúa. Chúa đến trần gian 
đâu phải chỉ là để giải quyết vấn đề cơm bánh. Chúa đến để cứu 
chúng con khỏi tội lỗi vốn là nguyên nhân của bao khốn khổ trên 
cõi đời này. Chúa có ban bánh để nuôi phần xác cũng chỉ là để 
mời gọi con lãnh nhận bánh thiêng liêng dưỡng nuôi linh hồn. 

      Lạy Chúa, con xét lại chính bản thân con, ít khi con biết 
hướng lòng nghĩ tới phần hồn. Hiếm lắm những lúc con xin cho 
được sống đẹp lòng Chúa, cũng ít khi cầu xin ơn chừa một khuyết 
điểm. Thường con hay trình bày với Chúa về khó khăn trong 
chuyện làm ăn, chuyện công danh sự nghiệp, chuyện đau ốm 
bệnh tật… và khi xin chưa được Chúa nhận lời, con thường thất 
vọng nản lòng, chẳng muốn tin vào Chúa nữa, Chúa đã ngán 
ngẩm khi nhìn đám dân Do Thái đợi Chúa cho Thêm bánh phần 
xác, rời lục đục bỏ Chúa khi không được toại ý. Có lẽ hôm nay, 
con cũng đang làm Chúa chán ngán như vậy. 

      Xin Chúa nâng tâm hồn con lên tới Chúa để con cảm nhận 
được những giá trị thiêng liêng. Xin cho con biết tìm Nước Thiên 
Chúa trước, còn mọi sự khác xin phó thác cho Thiên Chúa là Cha 
của con. Amen. 
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TUẦN 4 PHỤC SINH 
 

THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH  
(Ga 10, 1-10) 

 
"Ta là cửa chuồng chiên" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: 
"Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai 
không qua cửa mà vào chuồng chiên, 
nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là 
kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, 
thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người 
giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo 
tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng 
con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa 
chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và 
chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ 
ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì 
chúng không quen tiếng người lạ".  

      Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người 
muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các 
ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước 
đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai 
qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm 
thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát 
hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được 
sống dồi dào".  
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Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu là người chăn chiên nhân lành. Người đến để ban 
sự sống cho tất cả những ai đặt tin tưởng nơi Người và nghe theo 
tiếng Người. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, một trong những nỗi băn khoăn khắc khoải 
sâu xa nhất của mỗi người, của mỗi tâm hồn, là nỗi băn khoăn về 
ý nghĩa cuộc đời, về con đường mà mỗi người cần phải theo 
trong cuộc hành trình tiến về vĩnh cửu. Giữa lòng thế giới hôm 
nay, trước những quan niệm thế tục về cuộc sống con người, con 
cũng đã nhiều lúc hoang mang, nhiều lúc chao đảo, cứ mải loay 
hoay tìm kiếm cho mình một con đường, một lối đi, mà không 
cần ai dẫn dắt, chẳng cần nương tựa vào ai. Và như thế thất bại 
và chán nản là chuyện bình thường. 

      Lạy Chúa, từ những chán nản và thất vọng đó, con tự hỏi: Ai 
sẽ dẫn dắt con vào con đường của sự sống hoàn hảo, ai sẽ xoa 
dịu những cơn đau khổ, những thất bại? Chúa quả quyết với con: 
“Ta đến để cho mọi người được sống và sống dồi dào”. Lời xác 
quyết ấy tuy đơn sơ nhưng vững vàng, làm cho mọi băn khoăn lo 
lắng của con tan biến và đem lại niềm hy vọng cho đời sống con. 

      Lạy Chúa, một tương lai tươi sáng đã mở ra cho con. Xin cho 
con biết đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Xin cho 
con biết luôn để cho Chúa dẫn dắt và nghe theo Lời Chúa truyền 
dạy. 

      Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn con đi trên đường dẫn đến sự 
sống đời đời, và xin giúp con luôn trung thành với Chúa. Amen. 
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THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH  

(Ga 10, 22-30) 

 

"Tôi và Cha Tôi là một" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

      Khi ấy, người ta mừng lễ Cung 
Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa 
đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại 
đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người 
Do-thái vây quanh Người và nói: 
"Ông còn để chúng tôi thắc mắc 
cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức 
Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng 
tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã 

nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân 
danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các 
ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, 
Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời 
đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp 
được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao 
trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. 
Tôi và Cha Tôi là một". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu thực sự là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa. 
Người đến để ban sự sống đời đời cho đoàn chiên và giữ gìn bảo 
vệ đoàn chiên an toàn. Hãy tín nhiệm đi theo Người. 
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, con được hạnh phúc biết bao vì biết rằng con 
đamg được bàn tay yêu thương của Chúa ôm ấp và bảo vệ. Chúa 
như người mục tử yêu thương con, hy sinh liều mạng sống vì con 
để bảo vệ con khỏi những hiểm nguy tấn công con tứ phía. Trước 
mặt Chúa, mạng sống thân xác con thật quý giá, sự sống linh hồn 
con thật cao cả. Chúa muốn con được sống, được an toàn, được 
sống sung mãn và hạnh phúc.  

      Lạy Chúa, Sa-tan muốn cướp giựt con khỏi bàn tay của Chúa. 
Sa-tan muốn biến thế gian này làm tay sai cho nó, thành sào 
huyệt đầy những hiểm nguy và ác độc. Có những cám dỗ ngọt 
ngào, có những thử thách khổ đau, tất cả đều muốn lôi kéo con 
xa rời đường lối Chúa và phản bội tình thương Chúa. Nhưng Chúa 
không đành lòng nhìn con rơi vào tay quỷ dữ. Chúa đã cầu 
nguyện xin Chúa Cha giữ gìn con đang phải chiến đấu giữa thế 
gian. Chúa còn liều mạng sống trên Thánh giá để con khỏi phải 
diệt vong. Con cảm tạ tình Chúa thương con. 

      Thế mà lạy Chúa, rất nhiều lúc con lại muốn chạy trốn để 
vuột thoát khỏi bàn tay Chúa. Con không còn muốn bước theo 
Chúa. Con đã đi tìm sự tự do buông thả như người con hoang 
đàng để rồi chuốc lấy đau khổ và bất hạnh. Xin Chúa cho con tín 
nhiệm vào Chúa. Con muốn từ nay trung thành sống theo lời 
Chúa dạy. Trước mỗi cám dỗ hoặc mỗi thử thách, xin Chúa cho 
con được sáng suốt để nhận định, được can đảm để trung thành, 
và được tin tưởng để cầu nguyện. Amen. 
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THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH  

(Ga 12, 44-50) 

 

"Ta là sự sáng đã đến thế gian" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

      Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng 
nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không 
phải là tin vào Ta, nhưng là tin 
vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta 
là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự 
sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai 
tin Ta, người ấy sẽ không ở trong 
sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà 
không tuân giữ, thì không phải 

chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế 
gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp 
nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người 
ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng 
Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và 
phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời 
đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy". 

Sứ điệp:  

     Đức Kitô là Ngôi Lời, là tiếng nói tỏ bày Thánh Ý Chúa Cha. Ai 
tin và đón nhận Người, sẽ được sống đời đời. Ai từ chối Người thì 
chính họ sẽ bị xét xử. 
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, con tưởng tượng chính lúc mà Chúa nói lên 
những lời Tin Mừng hôm nay, con mới thấy được tâm huyết và 
tấm lòng Chúa dành cho con. 

      Lời Chúa mạc khải cho con biết Chúa Cha, cho con nhận ra 
Chúa là lẽ sống của con. Thế mà con vẫn chưa nhận ra được điều 
ấy. Chúa phải nói to lên, Chúa phải cậy dựa vào thế lực và uy tín 
của Chúa Cha để minh chứng cho chân lý Lời Chúa. Không có 
Chúa con sẽ phải chết, sẽ lãnh án phạt, sẽ ở lại mãi mãi trong 
tăm tối. 

      Chúa là tất cả cuộc sống con. Xin cho con đừng bao giờ quên 
điều ấy. Xin cho con biết khao khát chính Chúa, biết trân trọng sự 
hiện diện của Chúa trong đời sống con: một sự hiện diện không 
thể thiếu được. 

      Cho đến bây giờ Chúa vẫn chưa được hiện diện giữa cuộc 
sống loài người. Trên thế giới này, chỉ có một phần tư nhân loại 
mang danh Kitô hữu. Trong số một phần tư ít ỏi đó, lại càng có ít 
người ý thức được rằng họ cần Chúa mỗi ngày, và nếu vắng 
Chúa, họ không thể sống được. Rất nhiều người lầm tưởng rằng 
họ vẫn có thể sống mà không cần Chúa. Có khi chính con cũng ở 
trong số những người sai lầm đó. 

      Hôm nay, con đón nhận Lời Chúa, xin cho con ngày càng tin 
vào Chúa, để con đón nhận ánh sáng sự sống rất cần thiết cho 
cuộc đời của con. Xin Chúa ở lại với chúng con và ban ơn cứu độ 
cho chúng con. Amen. 
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THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH  

(Ga 13, 16-20) 

 

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Sau khi đã rửa chân các môn 
đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: 
"Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi 
tớ không trọng hơn chủ, kẻ được 
sai không trọng hơn đấng đã sai 
mình. Nếu các con biết điều đó mà 
thực hành thì có phúc. Thầy không 
nói về tất cả các con, vì Thầy biết 
những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời 

Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh 
của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay 
từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các 
con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón 
nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón 
nhận Đấng đã sai Thầy". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ để họ tiếp tục sứ mạng 
cứu thế. Người được chọn phải biết quảng đại đáp lại với lòng 
trung thành. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn kẻ Chúa muốn. Chúa biết 
người Chúa chọn. Được Chúa đoái thương là một ân huệ cao vời. 
Và Chúa vẫn tôn trọng tự do của con người. Tình thương Chúa đã 
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trao ban một cách trọn vẹn, nhưng con vẫn có thể đón nhận hoặc 
chối từ. Điều đó đã xảy ra nơi nhóm Mười Hai, là những người 
được Chúa săn sóc một cách đặc biệt. Ông Giu-đa đã trở thành 
kẻ phản bội vì từ chối yêu thương, còn các Tông đồ khác, dù có 
yếu đuối lỗi lầm, nhưng vẫn một lòng trung thành với tình yêu 
của Chúa. 

      Lạy Chúa, Chúa có lầm chăng? Con tin chắc Chúa không lầm 
khi Chúa chọn ông Giu-đa. Và con tin chắc Chúa không lầm khi 
Chúa chọn con. Vì đó là chương trình Chúa thực hiện ơn cứu độ. 
Chúa đã chọn gọi con, con đã dứt khoát đứng về phía Chúa khi 
gia nhập Giáo Hội, khi con tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Nhưng 
có những lúc con đã lạm dụng tự do Chúa ban để không chọn 
Chúa, để chối từ tình thương Chúa. Đồng thời con cũng chối từ 
sống yêu thương anh em. Con đã chối từ hạnh phúc khi chối từ 
tình yêu. Con đã chọn đau khổ khi cố tình sống ngoài tình yêu. 

      Lạy Chúa, xin Chúa giữ gìn con sống trong tình yêu Chúa. Xin 
đừng để con lạm dụng tự do để phản bội Chúa. Và nếu con có 
yếu đuối lỡ lầm, xin cho con biết tin tưởng trở về với tình yêu. 
Amen. 
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THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH  

(Ga 14, 1-6) 

 

"Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. 
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 
Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu 
không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi 
để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra 
đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại 
đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì 
các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã 
biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người 
rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy 
đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" 

Chúa Giêsu đáp: "Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. 
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". 

Sứ điệp:  

     Con đường duy nhất dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Cha là đi 
theo Đức Ki-tô, bởi chính Ngài đã nói: “Thầy là Đường là Sự Thật 
và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, khi biết Chúa sắp về cùng Chúa Cha, các 
môn đệ buồn sầu xao xuyến. Các ông xao xuyến vì không biết 
Chúa đi đâu và con đường nào sẽ dẫn các ông đến gặp gỡ Chúa 
Cha trên trời. Nhưng lạy Chúa, Chúa đã mở cho các môn đệ một 
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lối đi: “Chính Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống, không ai 
đến được với Cha mà không qua Thầy”. 

      Lạy Chúa, đã rất nhiều lần con đã đi trên những con đường 
khác: những con đường rộng thênh thang của tiền tài, danh vọng 
và đam mê thế tục. Những con đường này thật quyến rũ và hứa 
hẹn cho con nhiều sung sướng thoải mái. Nhưng cuối cùng chúng 
đã dẫn con đến vực thẳm của sự trống rỗng, cô đơn, của tội lỗi, 
khổ đau và sự chết. Trong cuộc có biết bao nẻo đường đang vẫy 
gọi, có biết bao lối mòn con đã đi, nhưng con tin rằng chỉ có một 
con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đó là con đường 
Chúa đã đi. 

      Xin cho con luôn xác tín rằng con không thể đến với Chúa 
Cha nếu không đi vào con đường của Chúa, nhất là con đường 
thập giá. Nếu con không đến với Chúa, với Mình và Máu Thánh 
Chúa, nếu con không biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, thì 
con sẽ không bao giờ đến được với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc 
đích thực. 

      Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho 
con biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của đời con. Amen. 
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THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH  

(Ga 14, 7-14) 

 

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các 
môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, 
thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, 
các con biết và đã xem thấy Người". 
Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho 
chúng con xem thấy Cha và như thế là 
đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng 
ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con 
bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy 
ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao 

con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin 
rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy 
nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở 
trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong 
Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy 
đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ 
làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những 
việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân 
danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong 
Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, 
Thầy sẽ làm cho". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha vô hình. Ngài là mặc 
khải về Chúa Cha. Cũng thế, Kitô hữu là gương soi phản ảnh về 
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Chúa Giêsu. Hãy sống sao để dung mạo Chúa Giêsu nổi hiện qua 
cuộc sống của người Kitô hữu.  

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để mở mắt cho con nhìn 
vào Chúa mà thấy rõ Chúa Cha trên trời. Thánh Ý Chúa Cha vốn 
nhiệm mầu, nhưng Chúa đã dạy cho con biết. Loài người nhờ 
Chúa mà an tâm biết cách thờ phượng cho đẹp lòng Cha trên 
trời. Cứ nhìn vào đời sống của Chúa trên trần gian mà con hiểu 
được tấm lòng khoan dung của Chúa Cha và sống sao cho đúng 
phận làm con. 

      Lạy Chúa, bao anh chị em quanh con trên thế giới này còn 
chưa biết Chúa. Chúa đến trần gian cho con nhìn vào Chúa mà 
biết Cha trên trời. Bao giờ Chúa cũng sai con đi đến với anh em 
để anh em nhìn vào con để biết Chúa. Chúa là mạc khải về Cha, 
còn Kitô hữu là tấm gương phản chiếu hình ảnh Chúa. Nhìn vào 
cuộc sống của Chúa hoàn toàn vâng theo Ý Cha, con nhận ra 
hình ảnh Cha trên trời. Xin cho con biết sống theo Thánh Ý Chúa 
để dung mạo Chúa được hiện rõ nơi bản thân con. Điều đẹp ý 
Chúa, xin dạy con thực hiện, để con trở thành tấm gương tốt, 
phản ánh trung thực về Chúa. 

      Xưa ông Mô-sê lên núi Si-nai gặp Thiên Chúa, nhờ đó ánh 
quang vinh từ Thiên Chúa tỏa ra làm cho mặt ông chói ngời. 
Ngày nay, xin cho con cũng biết tiếp xúc với Chúa để đời con biết 
trở nên tốt mà đủ sức giới thiệu Chúa cho anh em con. Xin cho 
con được gặp Chúa qua Thánh lễ, qua kinh nguyện hằng ngày, 
để đời sống con chìm ngập trong ánh sáng của Chúa và chiếu tỏa 
ánh sáng ấy cho anh em con. Amen. 
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TUẦN 5 PHỤC SINH 
 

 

THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH  

(Ga 14, 21-26) 

 

"Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến,  

Người sẽ dạy các con mọi điều" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng 
các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới 
răn Thầy truyền và tuân giữ, người 
ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu 
mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu 
mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ 
mình ra cho người ấy". 

   Ông Giuđa, không phải Giuđa 
Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy 

Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho 
thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, 
và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở 
trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. 
Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, 
Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi 
còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha 
sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều 
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và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các 
con" 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu chứng tỏ tâm tình yêu mến Chúa Cha qua việc 
luôn vâng phục và thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Ngài cũng đang 
mời gọi chúng ta: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy”. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi con yêu mến Chúa. Nhưng đối 
với Chúa, tình yêu không chỉ là một cảm xúc mau qua, mà còn 
phải được chứng tỏ qua việc thi hành Ý Chúa. Chính Chúa đã yêu 
mến Chúa Cha và thi hành Ý Chúa Cha. Chúa cũng mời gọi con 
yêu mến Chúa và chứng tỏ tình yêu ấy bằng việc thi hành Ý 
Chúa. Còn ai không giữ Lời Chúa tức là không yêu mến Chúa. 
Vâng, con hiểu rằng tuân giữ Lời Chúa và yêu mến Chúa liên kết 
với nhau và làm nên đời sống Kitô hữu. 

      Lạy Chúa, nhiều lần con cảm thấy tâm hồn thật sốt sắng, tâm 
trí lâng lâng bay bổng, tưởng chừng như đang say đắm trong tình 
yêu mến Chúa hết lòng hết sức. Thế nhưng, những giây phút ấy 
qua đi, tâm hồn con không còn những xúc cảm nồng nàn nữa. 
Nhưng con biết đó chưa phải là yêu mến Chúa thật. Dù con 
không có những rung cảm sốt sắng ấy, con cũng sẽ cố gắng luôn 
thi hành Ý Chúa, tuân giữ Lời Chúa, để chúng tỏ lòng mến Chúa 
đích thật. Biết bao lần con đã sốt sắng nồng nàn, nhưng con lại 
cứ sống theo ý con, coi thường Lời Chúa, không đón nhận Thánh 
Ý Chúa. Xin Chúa đừng để con yêu mến Chúa cách hời hợt giả 
tạo như vậy. Xin đừng để con ảo tưởng. 

      Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì được biết Chúa và yêu mến 
Chúa. Yêu mến Chúa là hạnh phúc của con. Và con sẽ cố gắng 
trung thành tuân giữ Lời Chúa mỗi ngày. Qua việc giữ Lời Chúa, 
xin Chúa ban cho con niềm vui chân thật vĩnh cửu. Amen. 
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THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH  

(Ga 14, 27-31a) 

 

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các 
môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các 
con, Thầy ban bình an của Thầy cho các 
con. Thầy ban cho các con không như thế 
gian ban tặng. Lòng các con đừng xao 
xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe 
Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi 
Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con 
yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì 
Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn 
Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước 
khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các 
con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh 
thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng 
để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như 
Cha đã truyền dạy". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu ban bình an cho các môn đệ. Đây là sự bình an 
siêu nhiên, tức là ơn cứu độ đến từ Chúa Cha. Chỉ những ai tin 
tưởng và thi hành Ý Chúa Cha mới nhận được sự bình an này. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, trước giờ phút Chúa đi vào cuộc khổ nạn, 
Chúa nhìn thấy tâm hồn các tông đồ xao xuyến sợ hãi, Chúa cũng 
đang nhìn thấy mỗi người chúng con trong cuộc sống hằng ngày 
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đầy những gian nan thử thách, những vất vả khổ đau, những lo 
lắng căng thẳng, nhất là những đam mê tội lỗi. Tất cả đang làm 
con sợ hãi xao xuyến. Chúa đã thương ban bình an cho các Tông 
đồ, thì giờ đây xin Chúa cũng thương ban bình an cho đời sống 
con. 

      Trong giờ phút khổ đau nhất, tâm hồn Chúa vẫn tràn ngập 
bình an, bởi vì Chúa luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha và 
biết rằng mình đang thực hiện Thánh Ý Chúa Cha. Vâng, đó chính 
là sự bình an mà Chúa muốn ban cho con. Con tin tưởng Chúa 
Cha luôn yêu thương và giữ gìn con. Như Thánh Phao-lô, con 
tuyên xưng rằng: Ai có thể tách con ra khỏi tình yêu của Thiên 
Chúa? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách hiểm nguy, 
bắt bớ, gươm giáo? Trong mọi thử thách ấy, con sẽ toàn thắng 
nhờ Đấng đã yêu mến con. Con tin chắc rằng không có gì tách 
được con ra khỏi tình yêu của Chúa Cha thể hiện nơi cuộc sống 
của Chúa. 

      Xin Chúa cũng giúp con theo gương của Chúa luôn thi hành Ý 
Chúa Cha, để nhờ đó mà được bình an trong mọi giây phút. 
Trong mọi việc, con chỉ mong tìm một phần thưởng duy nhất là 
biết mình đang làm theo Ý Chúa Cha. Con quyết tâm xa tránh tội 
lỗi là căn nguyên làm cho tâm hồn con rối loạn. Nhưng lạy Chúa, 
con quá yếu đuối, xin Chúa giúp con. Amen. 
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THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH  
(Ga 15, 1-8) 

 
"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, 

 kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái" 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng 
các môn đệ rằng: "Thầy là cây 
nho thật, và Cha Thầy là người 
trồng nho. Nhành nào trong Thầy 
không sinh trái thì Người chặt đi, 
còn nhành nào sinh trái thì Người 
tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các 
con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy 
đã nói với các con. Các con ở 

trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó 
không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các 
con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con 
là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh 
nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai 
không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô 
héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các 
con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn 
gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển 
là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của 
Thầy".  

Sứ điệp:  

     Dụ ngôn cây nho và cành nho cho thấy rằng để được sống và 
trổ sinh hoa trái, người Ki-tô hữu phải liên kết mật thiết với Chúa 
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Ki-tô. Đón nhận Lời Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa, đó là 
những điều kiện để đời sống người tín hữu sinh nhiều hoa trái. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, chính vì Chúa muốn con sống cuộc sống của 
Chúa, mà Chúa đã thông ban cuộc sống của Chúa cho con. Và 
Chúa thông ban liên lỉ, để cuộc sống của con đích thực là cuộc 
sống đón nhận từ nơi Chúa. Chính nhờ tiếp nhận sự sống từ nơi 
Chúa, mà con trở thành người Ki-tô hữu, người có Chúa Kitô, 
người sống cuộc sống của Chúa Kitô. 

       Chính sự sống của Chúa trong con làm cho các đau khổ, các 
nghịch cảnh, các khó khăn trong đời sống hằng ngày có một giá 
trị tích cực, nhờ đó cuộc sống con sinh nhiều hó trái hơn. 

      Khi con tách lìa khỏi Chúa, khi con phạm tội, lúc ấy con chết 
vì thiếu sức sống của Chúa. Bề ngoài, tuy vẫn là Kitô hữu, vẫn 
tham gia các sinh hoạt trong xứ đạo, nhưng vì con để cho tội lỗi, 
ích kỷ ngăn cách con với Chúa, nên con đã trở thành những cành 
nho khô héo. 

      Xin Chúa giúp con xác tín điều quan trọng này, và cho con 
biết quý trọng sự sống mà con đã lãnh nhận nơi Chúa, để con 
luôn luôn kết hiệp với Chúa, siêng năng và sốt sắng lãnh nhận 
Mình Máu Chúa, đọc và suy niệm Lời Chúa để Lời Chúa thanh 
luyện con người và cuộc sống của con. 

      Lạy Chúa, chỉ vì muốn cho con được sống mà Chúa kêu mời 
con kết hiệp với Chúa. Con cảm nhận tình yêu cao vời của Chúa 
dành cho con. Xin Chúa cho con luôn sống xứng đáng với tình 
yêu thương vô cùng của Chúa. Amen. 
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THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH  

(Ga 15, 9-11) 

 

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, 

để niềm vui của các con được trọn vẹn" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng 
các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu 
mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các 
con. Hãy ở lại trong tình yêu của 
Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh 
Thầy truyền, các con sẽ ở trong 
tình yêu của Thầy, cũng như Thầy 
đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, 
nên Thầy ở lại trong tình yêu của 
Người. Thầy nói với các con điều 
đó, để niềm vui của Thầy ở trong 

các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hãy sống trọn vẹn tình yêu, 
theo mẫu mực tuyệt hảo như Thiên Chúa yêu thương. Ta hãy giữ 
giới răn của Chúa Giêsu để sống trong tình yêu của Người. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa, không có lời mời gọi nào êm dịu và ngọt ngào cho 
bằng tiếng gọi của tình yêu. Sự ngọt ngào ấy còn tuyệt diệu hơn 
nữa khi có tiếng gọi của tình yêu từ chính Chúa. 

     Nhưng lạy Chúa, từ vườn địa đàng, nơi phủ ngập tình yêu của 
Chúa, tổ tiên loài người đã đánh mất tình yêu. Lòng con người 
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hóa nên chai cứng và thù hận đã bóp nghẹt con tim. Tình trạng 
ấy đang ảnh hưởng trên đời sống con hôm nay. 

      Lời Chúa đã đánh thức tình yêu con sống dậy, và hướng dẫn 
con biết sống trong tình yêu của Chúa. Tình yêu ấy cần được 
sống trong đời thường. Tình yêu ấy sẽ biến đổi con thành người 
sống trong thuận hòa. Tình yêu ấy luôn ẩn dấu trong trái tim để 
hướng dẫn con sống đời yêu thương cụ thể. Tình yêu ấy lắng 
đọng trong đôi mắt để con nhìn người khác là anh em. Tình yêu 
ấy luôn ngập tràn trên môi miệng để con biết nói lời dựng xây, 
biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với kẻ khác. Tình yêu ấy luôn hiện 
diện trên đôi tay để con biết sẵn sàng cho đi những nghĩa cử cao 
đẹp. Và tình yêu ấy luôn tiến bước trên đôi chân để con sẵn sàng 
đi đến với mọi người. 

      Lạy Chúa, xin dạy con sống tình yêu chia sẻ như Chúa, để 
đời con tràn đầy niềm vui hạnh phúc, vì “ kẻ cho thì có phúc hơn 
người nhận”. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Cầu Nguyện Với Chúa Mỗi Ngày] Tháng 5/2017 

 

34 

 

THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH  

(Ga 15, 12-17) 

 

"Đây là lệnh truyền của Thầy:  

Các con hãy yêu mến nhau" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán 
cùng các môn đệ rằng: "Đây là 
lệnh truyền của Thầy: Các con 
hãy yêu mến nhau, như Thầy 
đã yêu mến các con. Không có 
tình yêu nào lớn hơn tình yêu 
của người thí mạng vì bạn hữu 
mình. Các con là bạn hữu của 
Thầy, nếu các con thi hành 

những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì 
tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất 
cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các 
con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã 
chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, 
và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân 
danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con 
điều này là: các con hãy yêu mến nhau". 

Sứ điệp:  

     Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh là đỉnh cao chói sáng của 
tình yêu Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại. Nay Chúa mời gọi ta 
suy ngắm. Hãy cảm nghiệm tình yêu cao cả đó để hợp nhất yêu 
thương nhau. 
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu con thuộc lòng mười điều răn, con hiểu rằng 
mến Chúa yêu người là điều cốt lõi. Nhưng trong thực tế đời 
thường, con lại đối xử với nhau không theo tiêu chuẩn tình yêu. 
Lòng con đầy ích kỷ, tham vọng, và được che đậy cách khéo léo. 
Gia đình con chưa thực sự hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Bầu khí 
gia đình chưa thật sự trên thuận dưới hòa, con cái chưa thảo 
hiếu, vợ chồng chưa thương yêu nhau. 

      Xin ánh sáng của Chúa Phục Sinh chiếu dọi vào tâm hồn con. 
Xin Chúa sưởi ấm và biến đổi tâm hồn con, xin làm cho tình yêu 
đích thực ngự trị và tỏa sáng trong con. Xin cho con biết cảm 
thông, biết chia sẻ, biết đón nhận nhau, biết cho đi…Nhất là xin 
cho con biết hy sinh đến độ quên mình như Chúa. Nhờ đó, ánh 
sáng vinh quang của mầu nhiệm Phục Sinh sẽ tỏa chiếu rạng ngời 
trong con. 

      Xin Chúa cho con biết sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh 
trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói, trong cách sống, để con 
chết đi cho hận thù, ích kỷ, vụ lợi. Và xin cho ánh sáng vinh 
quang Phục Sinh chiếu tỏa qua nụ cười cảm thông, qua ánh mắt 
đón nhận nhau, qua sự phục vụ quên mình. Xin cho con ý thức 
rằng yêu thương anh em bằng tình yêu Chúa là con đang hòa 
điệu với nhịp đập của trái tim Chúa và là dấu chứng cho mọi 
người nhận ra Chúa là tình yêu. Amen. 
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THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH  

(Ga 15, 18-21) 

 

"Các con không thuộc về thế gian, 

vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các 
môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các 
con, các con hãy biết rằng họ đã ghét 
Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế 
gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc 
về nó, nhưng các con không thuộc về 
thế gian, vì chính Thầy đã chọn các 
con khỏi thế gian, nên thế gian ghét 
các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy 
đã nói với các con: Tôi tớ không trọng 
hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ 

cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng 
tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con 
tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy".  

Sứ điệp:  

     Người an phận không thể là môn đệ của Đức Kitô. Muốn là 
môn đệ của Đức Kitô, con người phải dám chấp nhận bị thế gian 
thù ghét. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, người ta thường nói: “Sự thật mất lòng”. 
Chúa đã thấm thía kinh nghiệm này, Chúa bị ngược đãi, bị chết 
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trên Thánh giá, chẳng phải vì Chúa gian ác, nhưng chính vì Chúa 
là Đấng công chính. 

      Chúa là chân lý và là Đấng công chính, Chúa đã không thỏa 
hiệp với giả dối, với những bê bối của trần thế, Chúa chết vì lòng 
thù hận của những kẻ giả dối: Vì Chúa dám nói thẳng nói thật 
những giả hình của nhóm biệt phái và nhóm kinh sư, vì Chúa 
dám dùng dây thừng dẹp cảnh trục lợi,buôn gian bán lận trước 
đền thờ Giê-ru-sa-lem. Chúa chết vì không mị dân: Chúa không 
chiều theo thị hiếu của dân chúng, không làm phép lạ cho vua 
Hê-rô-đê được thỏa tính tò mò. 

      Lạy Chúa, Chúa dạy con muốn là một Ki-tô hữu, con không 
được sống an phận. Muốn nên công chính, con cũng phải bước 
theo Chúa là chân lý, phải sống thẳng thắn theo gương của Chúa 
dù có bị thế gian thù ghét loại trừ. 

      Có những lúc con thuộc về trần thế. Khi con nịnh bợ người 
khác để cầu lợi, khi con ngại nhắc nhở nhau vì sợ mất lòng, khi 
con nể nhau mà làm điều sai trái phiền lòng Chúa…Đó là những 
lúc con bỏ Chúa mà thỏa hiệp với trần thế. 

      Lạy Chúa, dù con còn yếu đuối, xin Chúa vẫn thương đón 
nhận con vào nhóm môn đệ của Chúa. Từ nay con quyết sống 
thẳng thắn, nói thật, làm đúng để đáng làm môn đệ của Chúa. 
Xin thêm sức cho con để con biết sống theo gương thẳng thắn 
của Chúa, nhất là khi con cố gắng mà không tránh khỏi những 
phật lòng phiền lụy. Xin Chúa nâng đỡ con. Amen. 
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TUẦN 6 PHỤC SINH 
 

THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH  

(Ga 15, 26–16, 4a) 

 

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

      Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà 
Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa 
Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất 
từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về 
Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm 
chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ 
đầu. 

      Thầy đã nói với anh em các điều ấy, 
để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai 
trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ 
đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng 
mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không 
biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói anh em 
những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là 
Thầy đã nói với anh em rồi. 

Sứ điệp:  

     Kitô hữu là người được kêu gọi làm chứng cho Đức Kitô trước 
mặt mọi người trong mọi nơi mọi lúc. Chính Chúa Thánh Thần sẽ 
nâng đỡ và an ủi chúng ta trong sứ mạng làm chứng này 
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh, các môn đệ 
yêu dấu đã bỏ trốn. Các Ngài không có đủ can đảm theo Chúa để 
biện hộ cho Chúa, các Ngài đã trở về nhà tìm nơi an thân ẩn náu. 
Và ngay cả khi Chúa sống lại, hiện ra và cùng ăn uống với các 
Ngài, các Ngài vẫn chưa vững vàng tin vào Chúa và làm chứng 
cho niềm tin ấy. 

      Mãi cho tới lúc Chúa ban Thánh Thần xuống, các Ngài mới 
mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Từ lúc đó, cái 
chết cũng không thể ngăn cản bước chân rao giảng của các Ngài. 

      Lạy Chúa, Chúa cũng thương cho con được tham dự vào ba 
chức năng: tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa như các Tông 
đồ xưa. Xin cho con luôn xác tín rằng con là một ánh đèn chiếu 
sáng, một sứ giả loan truyền tình thương, một nhân chứng Tin 
Mừng của Chúa. 

      Vậy lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì đã bao lần con sống bê 
tha, tội lỗi, không những không làm chứng cho Chúa, mà lại làm 
người khác mất niềm tin vào Chúa. Xin ban cho con sức mạnh 
của Chúa Thánh Thần, để cho dù con bé nhỏ, nghèo hèn yếu 
đuối, con vẫn cố gắng sống thánh thiện hơn, biết quảng đại yêu 
thương, biết cho đi cách vô vị lợi. Xin giữ con đừng bao giờ kiêu 
căng cậy vào tài sức của mình, nhưng luôn tin tưởng vào quyền 
năng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Amen. 
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THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH  

 (Ga 16, 5 - 11) 

 

"Nếu Thầy không đi,  

thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán 
cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ 
Thầy về với Đấng đã sai Thầy, 
mà các con không ai hỏi Thầy: 
Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã 
nói với các con điều đó, nên lòng 
các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy 
Thầy phải nói sự thật cho các 
con: Thầy đi thì ích lợi cho các 

con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với 
các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các 
con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công 
chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự 
công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy 
Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Chúa 
Thánh Thần được gọi là Đấng Bảo Trợ sẽ giúp các môn đệ tin vào 
Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ. 
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường nói : xa mặt cách lòng, 
thân xác xa nhau thì tâm hồn cũng xa nhau. Tuy nhiên nhiều lúc 
chúng con thấy thân xác sống bên nhau mà lòng dạ vẫn xa cách 
nhau, và ngược lại chính lúc thân xác xa cách nhau thì tâm hồn 
lại cảm thấy gần gũi và quý mến nhau hơn. Khi cha mẹ còn đang 
sống, con cái thường hất hủi thờ ơ, nhưng khi cha mẹ qua đi rồi, 
con cái mới thấy cần và quý mến cha mẹ hơn. 

      Lạy Chúa , nhờ kinh nghiệm ấy, con hiểu được lời Chúa nói : 
Chúa ra đi thì có lợi hơn. Khi Chúa còn sống trong thân xác, 
người Do Thái vẫn thường chống đối Chúa, và ngay cả môn đệ 
vẫn chẳng tin vào Chúa. Nhưng sau khi Chúa chịu chết, nhờ Chúa 
Thánh Thần hiện diện và tác động, các môn đệ tin vào Chúa hơn, 
và người Do Thái theo Chúa nhiều hơn. 

      Ngày nay đôi mắt con chẳng còn được thấy Chúa, nhưng 
Chúa vẫn ở gần con, Chúa Thánh Thần vẫn ở bên con và lôi kéo 
lòng con lại gần Chúa. Con xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho 
con như lời Chúa đã hứa để Người yên ủi dạy dỗ con. Con hứa sẽ 
để lòng con gần Chúa bằng cách siêng năng cầu nguyện hằng 
ngày. 

      Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn và đốt lửa yêu 
mến trong trái tim con. Xin Chúa giúp con ngày càng hiểu biết và 
yêu mến Chúa Giê-su nhiều hơn. Xin Chúa bênh vực, bảo vệ con 
trước sức tấn công của quỷ dữ hằng muốn lôi kéo con xa Chúa 
Giêsu và chống lại Người. Giữa một thế giới đang muốn gạt Thiên 
Chúa ra bên ngoài, xin Chúa giúp con luôn trung thành với Chúa 
Giêsu. Amen. 
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THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH  

(Ga 16, 12 - 15) 

 

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn 
nhiều điều phải nói với các con, nhưng 
bây giờ các con không thể lĩnh hội được. 
Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các 
con biết tất cả sự thật, vì Người không tự 
mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ 
nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết 
những việc tương lai. Người sẽ làm vinh 
danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi 
Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả 
những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế 
Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi 
Thầy mà loan truyền cho các con". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu sẽ ban Chúa Thánh Thần 
cho Giáo hội, để Chúa Thánh Thần soi 
sáng Gióa hội thấu hiểu giáo huấn và sứ 

mạng của Chúa Giêsu. Ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần sẽ làm 
cho chương trình cứu độ của Chúa Ba Ngôi được trọn vẹn. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, để con có thể lãnh nhận trọn vẹn công cuộc 
cứu độ, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho con. Chúa mặc khải 



[Cầu Nguyện Với Chúa Mỗi Ngày] Tháng 5/2017 

 

43 

 

cho con biết Thánh Thần là Thầy dạy con, giúp con hiểu tất cả 
giáo huấn của Chúa và đưa con vào sự thật toàn vẹn. Nhờ Chúa 
Thánh Thần, con nhận ra Chúa là Thiên Chúa, và Ba Ngôi Thiên 
Chúa hiệp nhất với nhau. 

      Vì yêu thương chúng con, Chúa Cha đã trao ban con một là 
chính Chúa, và cũng vì yêu thương chúng con nên Chúa ban 
Thánh Thần cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình thương 
của Chúa. Chúng con được Thiên Chúa trân trọng yêu thương, 
trong khi chúng con chỉ là những thụ tạo của Chúa, những thụ 
tạo đã hơn một lần chối từ tình yêu của Chúa.  

      Xin Chúa Thánh Thần giúp con ngày càng khám phá ra Chúa, 
thấu hiểu Chúa nhiều hơn, cảm nghiệm được tình yêu bao la 
thầm lặng của Chúa. Với ơn Phục sinh giao hòa, con được Chúa 
ban Thánh Thần. Người luôn hiện diện trong tâm hồn và cuộc 
sống con. Con muốn trở nên người học trò của Chúa Thánh Thần, 
luôn ham thích lắng nghe và thực thi những lời Người dạy bảo, 
những lời của chân lý. Lời của Người âm thầm trong con, xin cho 
con biết lắng nghe. Và đừng để con cố tình gạt bỏ tiếng nói của 
Người trong linh hồn con. Amen. 
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THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH  

(Ga 16, 16 - 20) 

"Các con sẽ buồn sầu, 

Nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

      Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy 
Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy 
Thầy, vì Thầy về cùng Cha". Bấy giờ trong 
các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Điều 
Người nói với chúng ta: 'Một ít nữa các con 
sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các 
con sẽ thấy Thầy', và 'Vì Thầy về cùng 
Cha', như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời 
Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng 
ta không biết Người muốn nói gì?" Chúa 

Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con 
hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, 
rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với 
các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. 
Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành 
niềm vui". 

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu đã trở thành ý nghĩa cho thời gian. Thời gian có 
Ngài hiện diện là thời gian của niềm vui. Vì vậy, thời gian của 
người tín hữu sẽ trở thành u buồn nếu vắng bóng Người. 
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời con được dệt thành từ bao nhiêu 
biến cố. Mỗi sự việc xảy ra tạo nên những tâm trạng khác nhau. 
Có lúc con cảm thấy thật dễ chịu sung sướng vì cuộc đời hợp ý 
con. Nhưng rất nhiều khi con chán nản, thời gian sao nặng nề 
căng thẳng quá. 

      Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, khi con sống trong tình yêu Chúa, 
thì thời gian con sống trở thành nhẹ nhàng hạnh phúc. Vì lúc ấy 
con sống trong tình mến Chúa, và lòng yêu mến ấy sẽ hóa giải 
tất cả. Bất cứ lúc nào Chúa cũng vẫn hiện diện trong cuộc đời 
con, nhưng nhiều lúc con đã khước từ lời mời gọi yêu thương của 
Chúa để đi theo những mời mọc của ma quỷ và thế gian. Lúc đó, 
cuộc sống của con vắng bóng Chúa và mất đi niềm vui hạnh 
phúc. Cuộc đời trở nên vô nghĩa. 

      Ngày xưa, Chúa đã trở thành niềm vui và sự nâng đỡ ủi an 
cho các môn đệ. Vì thế, khi vắng bóng Chúa, các ông đã buông 
xuôi thất vọng. Hôm nay, Chúa đã Phục Sinh và vẫn hiện diện 
trong cuộc đời con, giúp con biết luôn tìm sống theo Thánh Ý 
Chúa, như một niềm vui tràn đầy trong tâm hồn. Và mặc dù bề 
ngoài con thiếu thốn hoặc mất mát tất cả, nhưng tâm hồn con 
vẫn có Chúa hiện diện, thì con tin rằng con vẫn còn tất cả, cuộc 
đời vẫn reo vui phấn khởi và tràn đầy ý nghĩa. Amen. 
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THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH  

(Ga 16, 20 – 23a) 

 

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng 
các môn đệ rằng: "Thật, Thầy 
bảo thật các con: các con sẽ than 
van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui 
mừng. Các con sẽ buồn sầu, 
nhưng nỗi buồn của các con sẽ 
trở thành niềm vui. Người đàn bà 
khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã 
đến, nhưng khi đã sinh con rồi, 

thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một 
người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, 
nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và 
niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó 
các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa".  

Sứ điệp:  

     Để được hạnh phúc có con thơ, người mẹ phải trải qua những 
giây phút đau đớn lúc sinh nở. Người Kitô hữu cũng phải can đảm 
chấp nhận cùng chịu đau khổ với Chúa, mới hy vọng có niềm vui 
được chia sẻ sự sống lại với Chúa. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con 
những niềm vui lớn lao của ngày mùa, sau khi chúng con đã trải 
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qua những tháng ngày gian khổ trên nương đồng. Chúa đã ban 
cho chúng con được hưởng bao thành quả sau những ngày vất 
vả học hành. Vâng, đó là những kinh nghiệm quý giá giúp con 
hiểu về mầu nhiệm đau khổ. Con tin rằng những đau khổ, hy 
sinh, cố gắng trên con đường theo Chúa, là dấu hiệu loan báo 
niềm vui tràn đầy và hạnh phúc đời đời mà Chúa đã dành sẵn 
cho những môn đệ tín trung. 

     Xin cho con xác tín rằng: “sau cơn mưa trời lại sáng”, và cơn 
mưa giông gió ấy sẽ giúp cho bầu trời trong lành hơn, giúp cho 
đất đai mầu mỡ hơn và giúp cho vạn vật tươi tốt hơn. Chính cuộc 
đời của Chúa Giêsu Con Chúa, đã là một bằng chứng cụ thể. Ngài 
đã chấp nhận mọi nỗi đau đớn, tủi nhục, gian khổ, nhưng sau 
cùng Ngài đã phục sinh vinh hiển, đồng thời Ngài cũng phục sinh 
toàn thể nhân loại chúng con nữa. 

     Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh của Chúa để con 
kiên tâm bền chí mà vững bước qua gian lao thử thách theo Chúa 
đến cùng. Xin giúp con nhận ra giá trị đích thực của những hy 
sinh từ bỏ, để con biết mau mắn đón nhận đau khổ trong cuộc 
sống. Xin đừng để con sống buông xuôi, trái lại, xin cho con biết 
lội ngược dòng để đến cùng Chúa là nguồn suối hạnh phúc đích 
thực. Amen. 
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THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH  

(Ga 16, 23b - 28) 

 

"Cha yêu mến các con,  

bởi vì các con yêu mến và tin Thầy" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng 
các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo 
thật các con: điều gì các con sẽ nhân 
danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ 
ban cho các con. Cho đến bây giờ, 
các con chưa nhân danh Thầy mà xin 
điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các 
con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả 
những điều đó, Thầy đã dùng dụ 
ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ 
Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà 

nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày 
đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là 
chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các 
con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên 
Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi 
bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha". 

Sứ điệp:  

     Nhờ Danh Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta được Chúa Cha 
yêu mến và nhận lời khi ta cầu xin. Hãy tin mến Chúa Giêsu, Ngài 
là nguồn cậy trông của người Kitô hữu. 
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã gánh tội cho con. Không 
có Chúa, con chẳng thế nào xứng đáng ca tụng Thiên chúa, 
chẳng đủ sức đi về nhà Cha. Nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa 
mà con được trở lại làm con Thiên chúa, được hưởng mọi phúc 
lộc của kẻ làm con. Chúa đã làm người để con người được làm 
con Thiên chúa. Phẩm giá của con tùy thuộc vào Danh Chúa. Con 
biết khi cậy trông Danh Chúa, con trở nên lớn lao trước mặt Cha 
trên trời. 

      Xin cho con được thực tâm mến Chúa, xin cho con biết tin 
nhận Chúa để con đáng được Cha trên trời yêu mến và nhận lời 
con cầu xin. 

      Con tin mến Chúa bằng cả cuộc sống biết thực thi Ý Chúa. 
Chúa đã nói “Ai yêu Ta thì sẽ giữ Lời Ta”. Chúa không muốn con 
chỉ tin Chúa trên môi miệng hoặc chỉ mến Chúa bằng cảm xúc 
mau qua. Vì mến tin Chúa, con quyết sống đạo và con sẽ được 
Chúa Cha thương đón nhận như một của lễ nhờ Danh chúa. 

      Tuy thế, sống theo niềm tin vào Danh Chúa vẫn là một thách 
đố cho con. Đôi khi vì sồng theo Thánh Ý Chúa, con trở nên 
nghèo hơn, mệt hơn, vất vả hơn. Ngược lại, khi sống theo kiểu 
thế gian, con thấy thoải mái hơn, an nhàn hơn. Nhưng dù vậy xin 
Chúa cho con lòng tin mạnh mẽ để con dám can đảm khước từ 
những thiện hảo trần thế không đẹp lòng Chúa, để con đáng 
được chúa Cha yêu mến và được hưởng phần gia nghiệp trên 
trời. Amen. 
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TUẦN 7 PHỤC SINH 
 

 

THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH  

(Ga 16, 29 - 33) 

 

"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian" 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu 
rằng: "Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ 
ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây 
giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, 
không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó 
chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà 
ra". Chúa Giêsu đáp lại các ông: "Bây giờ 
các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến 
rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một 
ngã, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy 
không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở 
với Thầy. Thầy nói với các con những điều 

đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ 
phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian". 

Sứ điệp:  

     “Trong thế gian, các ngươi sẽ phải khốn khó. Nhưng hãy can 
đảm lên, Ta đã thắng thế gian”. Đó là lời Chúa Giêsu tiên báo và 
là niềm an ủi cho mỗi người chúng ta.  
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Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, khác với mọi nhà chính trị, trước khi Chúa về 
cùng Chúa Cha, Chúa đã tiên báo cho những kẻ theo chúa toàn là 
những sự khốn khó, nào là bắt bớ, ưu phiền, nào là chống đối, 
tan rã…Quả thật, hai ngàn năm qua là một bằng chứng cho thấy 
đã ứng nghiệm cái sự thật đáng sợ đó. Giáo Hội luôn bị bách hại. 
Tuy nhiên Chúa đã an ủi khích lệ Giáo Hội can đảm lên. Tất cả 
mọi gian khổ thử thách, dù đáng sợ đến đâu, vẫn không thể ngăn 

cản Giáo Hội tiến đến chiến thắng 
cuối cùng mà Chúa dành cho Giáo 
Hội. 

      Lạy Chúa, sống giữa thế gian đầy 
sức mạnh tấn công, đầy gương xấu 
và mọi thứ lý thuyết đi ngược lại 
đường lối của Chúa, xin Chúa cho con 
luôn can đảm, cho con nhớ rằng Chúa 
đã không báo trước cho con nhuãng 
điều thuận lợi, may lành, mà là báo 
trước những sự đau khổ, bất lợi và 
thiệt thòi gắn liền với ý tưởng phụng 
sự Chúa . Vì thế, khi gặp những 
nghịch cảnh, con không ngỡ ngàng 

nhưng biết đón nhận với lòng yêu mến Chúa. Với tình yêu, con sẽ 
vượt qua tất cả. Khi con thông phần vào thập giá Chúa thì con 
cũng được chia sẻ phần vinh quang Phục sinh. 

      Lạy Chúa, Chúa là cùng đích của đời con, xin cho con luôn 
vững tin vào Chúa, hy vọng nơi Chúa, xin cho con trung thành 
theo Chúa trên con đường Thánh giá, để con dự phần vào chiến 
thắng của Chúa. Chúa đã chiến thắng thế gian, xin giúp con nhìn 
lên Chúa mà an tâm tiến bước. Amen. 
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THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH  

(Ga 17, 1 - 11a) 

 

"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha" 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:  

      Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời 
và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm 
vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh 
hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền 
trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự 
sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó 
cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng 
nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân 

thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.  

      "Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công 
việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm 
cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có 
nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ 
Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, 
và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây 
giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà 
ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và 
chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, 
và chúng tin rằng Cha đã sai Con”.  

      "Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, 
nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của 
Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là 
của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở 
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thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về 
cùng Cha".  

Sứ điệp:  

     Chúa Giêsu là tư tế cầu nguyện với Chúa Cha. Trước giờ khổ 
nạn, Chúa cầu nguyện cho mình được hoàn tất sứ mạng mặc khải 
Chúa Cha để tôn vinh Danh Cha. Chúa cũng cầu nguyện cho các 
môn đệ noi gương Người vững tin vào Danh Cha. 

Cầu nguyện:  

     Lạy Chúa Giêsu, con ngắm nhìn Chúa bước vào cuộc khổ nạn, 
lòng đầy can đảm, yêu thương, bình an. Cả cuộc sống trần gian 
của Chúa chỉ có một mục đích duy nhất là tôn vinh Chúa Cha, 
mặc khải Chúa Cha cho chúng con. Hy sinh nào Chúa cũng đón 
lấy, gian khổ nào Chúa cũng chịu được, nhục nhã nào Chúa cũng 
chấp nhận, miễn là tôn vinh Chúa Cha và cứu độ chúng con. 
Chính vì thế, giờ đây, trước giờ phút đau thương của cuộc khổ 
nạn, Chúa hoàn toàn quên mình và sẵn sàng tự nguyện đón lấy 
tất cả để biểu lộ tình yêu Chúa Cha dành cho chúng con. Con cúi 
mình cảm tạ và thờ lạy chúa. 

      Lạy Chúa, trong giờ phút trọng đại này, Chúa đã nhớ đến 
chúng con. Một đàng chúng con đang sống giữa thế gian, nhưng 
đàng khác nhờ tin vào Chúa và đón nhận Lời Chúa, chúng con đã 
thuộc về Chúa Cha. Trước sự giằng co ấy, chúng con phải phấn 
đấu răt nhiều để giữ lòng trung thành với Chúa. Nhưng nhiều lúc 
chúng con bất trung, phản bội, đã quên lãng hoặc bôi nhọ phẩm 
giá cao cả của người môn đệ Chúa. Xin Chúa tiếp tục cầu nguyện 
xin Chúa Cha gìn giữ chúng con trong Danh Cha. Xin cho chúng 
con noi gương chúa, luôn trung thành với tình yêu Chúa Cha, để 
dù phải đau khổ hy sinh, chúng con vẫn can đảm sống trọn vẹn 
cho vinh quang Chúa Cha và cho phần rỗi chúng con. Đặc biệt, 
chúng con xin Chúa trợ giúp những anh chị em đang gặp khó 
khăn trong đời sống đức tin, xin Chúa giữ gìn họ trong tình yêu 
Cha. Amen. 
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THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH  

ĐỨC M  THĂM VI NG B  Ê-LI-SA-BÉT  
(Lc 1, 39 – 56) 

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi  
đến viếng thăm tôi?" 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:  

      Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã 
ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà 
vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và 
khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài 
nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth 
được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng 
rằng:  

      "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, 
và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa 
tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài 
nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng 
lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".  

      Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi 
hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn 
đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen 
rằng tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự 
trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua 
đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.  

      "Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai 
thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai 
vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói 
khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. 
Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót 
của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho 
Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".  
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      Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về 
nhà mình. 

Sứ điệp: Việc Đức Maria thăm viếng gia đình ông Gia-ca-ri-a và 
bà Ê-li-sa-bét vừa có tính cách bác ái vừa là truyền giáo. Truyền 
giáo là cùng với Chúa Giê-su đến chia sẻ niềm vui nỗi buồn của 
kẻ khác và phục vụ họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã đem Chúa đến gia 
đình ông Gia-ca-ri-a. Cuộc thăm viếng này không những đem lại 
niềm vui, mà còn đem ân sủng của Chúa xuống trên gia đình 
người chị họ neo đơn, nhờ đó mà Thánh Gio-an Tiền Hô được tẩy 
sạch tội lỗi, nhảy mừng trong lòng bà Ê-li-sa-bét. 

      Trong cuộc sống hằng ngày, chúng con rất thường gặp gỡ, 
thăm hỏi nhau. Bạn bè tri kỷ thỉnh thoảng tâm sự với nhau, bên 
ly cà phê nóng, bên ly rượu lai rai…, rồi những dịp ma chay cưới 
hỏi trong xóm làng. Thế nhưng con tự hỏi: những khi gặp gỡ kẻ 
khác, không biết con đã thực sự đem lại niềm vui và ơn thánh 
của Chúa cho kẻ khác chưa. Con chỉ có thể đem Chúa đến cho kẻ 
khác khi con có Chúa ở trong mình theo cung cách của Đức Mẹ. 
Chúa ở trong cung lòng của Đức Mẹ vừa là Thiên Chúa quyền 
năng, vừa là người con rất thân thiết. Lạy Chúa, khi rước Chúa 
mỗi ngày, con có Chúa ở trong tâm hồn con. Xin Chúa cho con 
đón nhận Chúa với tất cả tấm lòng. Đối với con, không những 
Chúa là Thiên Chúa của con mà còn là Đấng thân yêu nhất, là 
Đấng mà con có thể hiến dâng cả cuộc sống, có thể hy sinh từ bỏ 
tất cả những gì ngăn cản con sống với Chúa. Xin Chúa sống trong 
con như Đấng con quý mến nhất, yêu thương nhất. 

      Con tin rằng khi đó con có thể đem Chúa đến với người mà 
con gặp gỡ, để chính họ cũng đón nhận được chính Chúa. Xin 
Chúa dạy con đem Chúa đến với kẻ khác bằng thái độ yêu 
thương, phục vụ, chân thành và khiêm hạ giúp đỡ tha nhân. 
Amen. 
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