
THỨ SÁU: 27.05.2018 

 

Ga 14, 1-6 
14:1

 Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 
14:2

 Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh 

em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 
14:3

 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với 

Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 
14:4

 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi". 
14:5

 Ông Tôma nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi 

đâu, làm sao chúng con biết được đường?"  
1465

 Đức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không 

ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 

 

Ghi nhớ: “Chính Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Không ai đến được 

với Cha mà không qua Thầy”. (Ga14,6)  

 

Suy niệm: Hạnh phúc Nước trời là phần thưởng lớn lao Thiên Chúa dành cho 

con người. Chúa Giêsu đã hoàn thành nhiềm vụ Chúa Cha. Giờ đây Ngài trở về 

cùng Cha để hưởng vinh quang. Con đường mà Chúa Giêsu đi là con đường thật 

đưa đến hạnh phúc thật. Ai tin tưởng và bước theo Ngài cũng sẽ được hạnh phúc  

mà Ngài đã hứa ban. Nhận thấy hạnh phúc trước mắt nên Chúa đã trấn an các 

môn đệ yêu quý của mình là “đừng xao xuyến”. Con người còn nhiều xao xuyến 

không phải vì sự chia lìa nhưng lý do lớn hơn là không biết số phận mình rồi sẽ 

ra sao. Được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu hay phải hư mất đời đời? Con đường 

Chúa Giêsu đi qua là con đường hẹp, con đường thập giá. Con đường của hy 

sinh, phục vụ khó đi nhưng là đường dẫn đến vinh quang. Con đường đam mê 

tiền tài, danh lợi mở lối thênh thang nhưng là đường dẫn đến hư mất. Cuộc sống 

có biết bao con đường phải đi, có biết bao lối mòn phải rẽ. Tuy nhiên con đường  

mang tên Giêsu là đáng cho mọi người bước theo. Đó là Con đường luôn biết 

lắng nghe và thực hành theo ý của Chúa Cha.  

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian để làm một việc có ích: xem lễ, cầu 

nguyện cho người thân, an ủi nâng đỡ một người...  

 

Cầu nguyện: LạyChúa Giêsu, chính Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. 

Xin cho chúng con nhận ra con đường Chúa đi qua và sẵn sàng dấn bước theo 

Chúa để đạt được phúc trường sinh mà Chúa đã hứa ban. Amen.  


