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Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an đoạn 18: 1-19)

1 Sau khi nói những lời đó, Đức Giê-su đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối
Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào.2 Giu-đa, kẻ nộp Người,
cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ.3 Vậy, Giu-đa tới đó, dẫn
một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-sêu; họ mang theo
đèn đuốc và khí giới.

4 Đức Giê-su biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai? "5
Họ đáp: "Tìm Giê-su Na-da-rét." Người nói: "Chính tôi đây." Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng
đứng chung với họ.6 Khi Người vừa nói: "Chính tôi đây", thì họ lùi lại và ngã xuống đất.7
Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai? " Họ đáp: "Tìm Giê-su Na-da-rét."8 Đức Giê-su
nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây.Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho
những người này đi."

9 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không
để mất một ai."10 Ông Si-môn Phê-rô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người
đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô.11 Đức
Giê-su nói với ông Phê-rô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy,
lẽ nào Thầy chẳng uống?..................

16 Còn ông Phê-rô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế
ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phê-rô vào.17 Người tớ gái giữ cổng nói với ông
Phê-rô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? " Ông liền đáp:
"Đâu phải."18 Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phê-rô
cũng đứng sưởi với họ......

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG:
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Qua bài Tin Mừng hôm nay, Hội Thánh mời gọi mỗi người TÍN HỮU cùng chiêm ngắm LẠI
bức tranh về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Bức tranh này không chỉ phơi bày tội lỗi
của con người, mà còn cho thấy tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho con người.

BẠN VÀ TÔI ĐANG SUY ngắm SỰ thương khó của Chúa Giêsu trong Tuần Thánh này,
không chỉ nhận ra tội lỗi của mình, mà còn nhận ra tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành
cho mỗi người, để rồi BẠN VÀ TÔI QUYẾT TÂM SÁM HỐI TRỞ VỀ VỚI CHÚA.

*TÔI HÁT LÊN LÀ CẦU NGUYỆN 2 LẦN: "Con muốn trở về nép mình bên Chúa xin Ngài
thứ tha.

con sống lạc xa tình Chúa thương yêu.

hối.

Bao tháng ngày qua

Con muốn trở về nép mình bên Chúa quyết lòng thống

cùng Chúa thôi hạnh phúc tuyệt vời......."

Từ nay đổi mới về

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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