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THỨ BẢY: 19.05.2018  
 

Ga 21, 20 – 25 
21:20 Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi 
theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong 
bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?" 
21:21 Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, còn 
anh này thì sao?" 
21:22 Đức Giêsu đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy 
đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy". 
21:23 Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. 
Nhưng Đức Giêsu đã không nói với Phêrô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà 
chỉ nói: "Giả như Thây muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc 
gì đến anh?" 
21:24 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. 
21:25 Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, 
thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.  
 
1. Ghi  nhớ:  “Phần  anh  em  hãy  theo  Thầy”.  (Ga 

21,22b) 
 
2. Suy niệm: Hội thánh có nhiều bậc sống khác nhau, người sống tu trì, 

người sống trong bậc gia đình. Mỗi người là một ơn gọi để nên thánh. Ơn 

gọi vừa là ân ban vừa là bổn phận. Chúa muốn cầm tay từng người mà dắt 

họ bước đi theo Chúa. Chúa muốn mỗi chúng con trở thành bàn tay nối dài 

của Chúa để nâng đỡ anh chị em. 
 
Đời con có khi chẳng thấy có gì để cho người khác nhưng Chúa thấy con 

vẫn còn cái để cho. Những tâm hồn đang gặp khốn đốn, Chúa muốn con 

sẵn lòng an ủi họ. Những ai đang đau buồn, Chúa muốn con đến với họ để 

chia sẻ, cảm thông. Những ai đang cô đơn, lầm lủi, Chúa muốn con đến 

viếng thăm để họ nhận ra lối để quay về. Chúa muốn chúng theo Chúa để 

qua chúng con mà Chúa bày tỏ tình yêu thương cho con người. 
 
3. Sống Lời Chúa: Đến với nhau với những lời nói khích lệ và an ủi. 
 
4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin Chúa đừng để con phân bì hay ghen tỵ 
với người khác nhưng luôn biết nhiệt tình dấn thân hầu mang đến ích lợi 
cho anh chị em mình. Amen. 


