
 

CHÚA NHẬT  TUẦN V PHỤC SINH 

6 – 5 – 2012 

“Ở Lại Trong Thầy” 

 

Lời Chúa: (Ga 15, 1-8) 
 
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 

1
 "Thầy là cây 

nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 
2
Cành nào gắn 

liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn 

cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều 

hoa trái hơn. 
3
 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã 

nói với anh em. 
4
 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong 

anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, 

nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không 

ở lại trong Thầy. 
5
 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở 

trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh 

nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 
6
 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị 

quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô 

héo Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa 

cho nó cháy đi. 
7
Nếu anh em ở lại 

trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh 

em, thì muốn gì, anh em cứ xin. anh 

em sẽ được như ý. 
8
Ðiều làm Chúa Cha 

được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều 

hoa trái và trở thành môn đệ của 

Thầy." 

 

 Suy Niệm:  
 
Khi dùng hình ảnh cây nho và cành nho để nói về chúng ta 

với Chúa, Chúa Kitô dạy ta hãy hiệp nhất, hãy gắn chặt đời 

mình với Chúa. Nói cách khác, ta và Chúa hãy ở trong nhau: 

ta trong Chúa và Chúa trong ta. Bởi cành nho cần đến cây 

nho thế nào, chúng ta cũng cần Chúa Kitô như thế. Nếu 

không hiệp nhất với Người, không ở trong Người, ta không 

thể sống, không thể sinh hoa kết trái. Cũng vậy, cây nho 

cũng cần đến cành nho. Chính nhờ cành nho, mà cây nho có 

thể sinh trái. Chúa Kitô cần chúng ta, cần đến những hoa trái 

thánh thiện mà ta thể hiện trong đời sống để Chúa được vinh 

danh và cả sáng. Nói cách khác, ta phải làm sao để chính ta 

là hiện thân của Chúa giữa trần gian, để mọi người xung 

quanh, khi sống cùng ta, họ nhận ra Chúa Kitô trong ta. Tức 

là nhận ra trong đời sống của một kẻ đã biết làm cho đời 

mình trổ sinh hoa trái tốt lành nhờ liên hệ với Chúa Kitô. 

 

Trên nguyên tắc, ta vẫn biết, Hiệp nhất với Chúa là được ở 

trong Chúa. Nhưng cụ thể, ta phải hiệp nhất thế nào? Phải 

làm thế nào để được “ở trong Chúa Kitô”? 

 

“Ở trong Chúa Kitô” là kết hợp với Người tôn thờ Thiên 

Chúa trong từng thánh lễ và sống bí tích Người ban, nhất là 

bí tích Thánh Thể. Nếu chểnh mảng những điều này, ta 

giống như một cành nho bị bệnh, vì thế không thể đón nhận  

sức sống của cây nho. Như cành nho sẽ chết nếu không thể 

nhận nhựa sống từ cây nho. Cũng vậy, Nếu không đón nhận 

sức sống lưu chuyển từ Chúa Kitô, chúng ta sẽ tàn úa và 

chết. 

 

“Ở trong Chúa Kitô” là chuyên chăm đọc, học hỏi và sống 

Lời Chúa. Bất kể là ai, học nhiều hay ít, giàu sang hay 

nghèo hèn…, chúng ta hãy học cho biết Lời Chúa và ra sức 

thực hành Lời Chúa trong từng ngày sống của mình. Có như 

thế, ta mới thực sự gắn bó với Chúa Kitô, 

ở trong Chúa Kitô. 

 

“Ở trong Chúa Kitô” là ta luôn luôn 

chăm chỉ cầu nguyện và cầu nguyện liên 

lỉ suốt đời mình. Chỉ có người nào 

thường xuyên được ta lắng nghe và 

chuyện trò với họ, họ mới thực sự ở 

trong ta, ta ở trong họ, ta và họ trở nên 

gần gũi nhau. Cầu nguyện là lắng nghe 

tiếng Chúa trong cõi lòng mình, là 

chuyện trò với Chúa để ngày càng yêu 

mến Chúa và được Chúa yêu mến hơn. Làm được như thế, 

ta thực sự ở trong Chúa. 

 

“Ở trong Chúa Kitô” là khi ta bày tỏ tình yêu với mọi người 

như cho đi sự thân thiện, nụ cười, không oán giận, luôn luôn 

giúp đỡ người hèn kém, viếng thăm người đau ốm liệt lào… 

Họ chính là anh em ta, và là hiện thân của Chúa Kitô bên 

cạnh ta. Vì thế, khi bày tỏ tình yêu đối với họ, là chính lúc ta 

ở lại trong Chúa Kitô. 

 

“Ở trong Chúa Kitô” là khi ta dâng hiến sự hy sinh của 

mình cho Thiên Chúa, cho Hội Thánh của Người, cho cả xã 

hội mà ta đang đồng hành đây, để nhờ sự hy sinh của ta, 

Thiên Chúa được vinh danh, Hội Thánh được mở mang, và 

nhân loại có điều kiện sống tốt hơn. Chúa Kitô đang ở lại 

trong cuộc đời này. Vì thế, khi thực hành các nhân đức hy 

sinh, ta thực sự ở trong Chúa Kitô. Một khi ta đã ở trong 
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Chúa rồi, lập tức, như một kết quả tự nhiên, lòng ta có Chúa, 

cuộc đời ta có Chúa, sự sống ta có Chúa. Tắt một lời: Chúa 

ở trong ta.  

 

Người ta kể một câu chuyện trong rất nhiều những câu 

chuyện về Mẹ Têrêsa thành Calcutta như sau: Một buổi tối 

nọ, Mẹ Têrêsa tiến lại gần một người, người ta vừa mang 

vào căn nhà dành cho những người hấp hối. Đó là một bà 

lão. Thân mình bà phủ đầy những mảnh giẻ rách, nước da 

đen, đầy những vết thương hôi thối. Mẹ Têrêsa đã chùi rửa 

các vết thương và chăm sóc để ngừa nhiễm trùng. Nhưng bà 

đang hấp hối, có lẽ khó mà qua khỏi. Mẹ đã tặng bà một 

chén súp với tất cả tấm lòng yêu thương, quý mến. Người 

phụ nữ đáng thương đưa đôi mắt lờ đờ, yếu ớt nhìn Mẹ thật 

lâu, rồi thều thào: “Vì sao bà lại làm như thế đối với tôi?”. 

Mẹ Têrêsa trả lời: “Bởi vì tôi rất yêu mến bà…” Một tia 

sáng hạnh phúc phát xuất từ tận đáy lòng ánh lên khuôn mặt 

gầy gò của bà, nơi dấu ấn của tử thần đã bắt đầu xuất hiện, 

dù vẫn còn pha lẫn giữa sự ngạc nhiên lớn và một chút nghi 

ngờ. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc ấy, dù chỉ như một đốm lửa 

sắp tàn, người ta vẫn nhận ra, không biết tự thuở nào, dường 

như người phụ nữ kia đã đói khát những tiếng yêu thương! 

Bà sung sướng thều thào trong nước mắt, đòi Mẹ Têrêsa 

nhắc lại: “Ôi, bà hãy nhắc lại một lần nữa đi!” “Tôi rất yêu 

bà”, Mẹ Têrêsa nhắc lại bằng một giọng nói ấm áp, dịu 

dàng. 

 

“Hãy nhắc lại, hãy nhắc lại nữa 

đi bà!” Người phụ nữ đang xiết 

chặt tay Mẹ Têrêsa kéo về phía 

bà như muốn lắng nghe rõ hơn, 

nghe những lời lẽ hạnh phúc 

nhất, tuyệt vời nhất trong đời 

bà. Bởi đó cũng là những lời 

đẹp nhất trong cõi đời này mà 

con người có thể dành cho nhau. 

Ánh mắt của bà không ngớt 

nhìn về phía Mẹ Têrêsa. Cứ như 

thế, ánh mắt ấy lịm dần, lịm 

dần. Bà đi vào cõi chết trên tay 

Mẹ Têrêsa, không quên để lại 

một nụ cười tươi rói niềm hạnh 

phúc trên khuôn mặt dẫu đã nhiều héo úa…  

 

Bằng chính tình yêu của mình, Mẹ Têrêsa đã làm chứng cho 

tình yêu của Chúa đối với loài người chúng ta. Có Chúa ở 

trong lòng, và để cho mình ở trong Chúa, Mẹ Têrêsa đã làm 

cho đời mình trổ sinh thật nhiều hoa trái thánh thiện, mang 

lại niềm an ủi cho không biết bao nhiêu tâm hồn. Đó là bài 

học để ta nghiền ngẫm và ghi nhớ; đó là tấm gương để ta soi 

rọi lòng mình; đó là lời giải đáp hữu hiệu để ta trả lời cho 

những anh chị em đang gặp khó khăn quanh mình. Bí quyết 

để ta có thể sống giống như Mẹ Têrêsa thành Calcutta đó là 

hãy ở trong Chúa để được Chúa ở cùng. Có Chúa, cuộc đời 

ta sẽ sinh nhiều hoa trái như Chúa muốn. 

 

Cầu Nguyện:  

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về 

Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa 

tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa 

thích lấy đi những gì con cậy dựa, để con thực sự tựa nương 

vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái 

rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương 

quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. 

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và 

tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ 

của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.  

 

Ước gì con cảm nghiệm được rằng, trước khi con tập sống 

cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con 

và thuộc về con từ lâu. Amen. 

 

   *** 

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH   

13  –  5  – 2012  

“Yêu Nhau Là Mến Chúa” 
 

Lời Chúa: (Ga 15, 9-17) 

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 
9
 Chúa Cha đã 

yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. 

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 
10

Nếu anh em 

giữ các điều răn của Thầy, anh em 

sẽ ở lại trong tình thương của 

Thầy, như Thầy đã giữ các điều 

răn của Cha Thầy và ở lại trong 

tình thương của Người. 
11

các điều 

ấy, Thầy đã nói với anh em để 

niềm vui của Thầy ở trong anh 

em, và niềm vui của anh em được 

nên trọn vẹn. 
12

Ðây là điều răn của 

Thầy: anh em hãy yêu thương 

nhau như Thầy đã yêu thương anh 

em. 
13

 Không ai có tình thương lớn 

hơn tình thương của người hy sinh 

mạng sống mình cho bạn hữu. 
14

 

Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu 

anh em thực hiện những điều Thầy 

truyền dạy. 
15

 Thầy không còn gọi 

anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. 

Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy 

nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 
16

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã 

chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được 

hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì 

anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban 

cho anh em. 
17

 Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu 

thương nhau." 

 

 Suy Niệm:  

 

Cha già "Lựu Đạn", đây là một danh xưng mà Chị Nữ Tu 

Antoinette thường gọi thế, khi nhắc đến ông lính già khó 
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tính nhất trong bệnh viện Chị đang phục vụ. Gặp ai ông 

cũng nhăn nhó, nạt nộ; có chuyện gì không vừa ý, ông la lối 

rùm beng. Ngày kia, đang mải mê phục vụ, Chị Antoinette 

nghe tiếng cha già Lựu Đạn hét lớn: "Đem cho tôi vài quả 

trứng luộc". Chị Antoinette vui vẻ đem đến. 

 

- Trứng chưa chín đủ mà cũng đem tới à? Chị Antoinette 

tươi cười đem trứng đi luộc lại. - Trứng chín quá. Luộc gì 

mà kỹ quá vậy? Chị Antoinette chẳng biết làm sao hơn 

được. Chị đi lấy một cái bếp đem đến kê ở cạnh giường và 

trao cho ông cha già Lựu Đạn vài quả trứng để ông tự luộc 

lấy cho vừa ý. Ông thấy thế, liền nổi cơn lôi đình, đạp đổ 

bếp, quăng xoong nước và trứng xuống nền nhà, miệng quát 

lớn: "Sơ không biết tôi là bệnh nhân sao! Bệnh nhân mà đi 

luộc trứng à?" Chị Antoinette chẳng nói nửa lời, chỉ thinh 

lặng cúi xuống thu dọn, quét tước, lau lọt... Một lát sau, Chị 

lại đem đến cho ông già vài quả trứng khác và nói: "Ông cố 

gắng dùng thử cái này, tôi luộc vừa chín tới thôi"... Tỉnh 

ngộ, ông lính già tỏ vẻ cảm động vì khâm phục trước tấm 

lòng bác ái, nhịn nhục của Chị Dòng khiêm nhu dễ thương, 

miệng lắp bắp nghẹn ngào nói: "Cảm ơn Sơ, tôi ăn trái trứng 

mà cũng là ăn cả tấm lòng tốt của Sơ nữa". 

 

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay nhắc lại lệnh Chúa truyền: 

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các 

con". Sách Tông Đồ Công Vụ nêu lên một Đức Bác Ái đại 

đồng. Nhân loại được Chúa tạo dựng với mục đích là để tôn 

thờ, phụng sự, kính mến Chúa và để được hưởng hạnh phúc 

đời đời với Chúa trên Quê Trời. Như thế, tất cả nhân loại 

đều là anh chị em với nhau, là con một Cha Chung trên trời. 

Hồi Giáo Hội sơ khai, các Tín Hữu gốc Do Thái lầm tưởng 

rằng: Dân ngoại muốn tòng giáo, đều phải chịu phép cắt bì 

theo luật Maisen. Hôm nay, tất cả mọi người hiện diện tại 

nhà ông Cornelio dự tòng, những người hiện diện đều mục 

kích một sự việc tỏ rõ thánh ý Chúa. Thánh Phêrô đã tuyên 

bố: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng, Thiên Chúa không thiên 

tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực 

hành công lý, đều được Người đón nhận". Các Tín Hữu gốc 

Do Thái đều ngạc nhiên tự hỏi: "Phải chăng Thánh Linh đã 

xác nhận lời Phêrô là đúng? Tất cả là con cái Chúa, là anh 

chị em với nhau sao?" Thánh Phêrô lại quả quyết: "Ai có thể 

ngăn cản chúng ta lấy nước mà thanh tẩy những người này, 

khi họ đã lãnh nhận Thánh Thần như chúng ta?" 

 

Cha ông chúng ta cũng thường nói rất đúng rằng: "Tứ hải 

giai huynh đệ". Lời đó quả quyết cho chúng ta thấy: Tất cả 

chúng ta đều là anh chị em với nhau, đã là anh chị em, 

chúng ta không còn được phân biệt màu da tiếng nói, đẳng 

cấp xã hội, nô lệ hay tự do, Dân Chúa hay dân ngoại. Vì, 

"Bốn bể đều là anh chị em", là con một Cha Chung trên trời, 

nên chúng ta phải thương yêu nhau. Thánh Gioan trong bài 

đọc hai đã nêu rõ, Bác Ái bắt nguồn từ Tình Yêu Thiên 

Chúa: "Anh chị em thân mến, chúng ta phải thương yêu 

nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì: Thiên Chúa là 

Tình Yêu". Cùng một tình yêu kết hợp chúng ta với Chúa và 

liên kết chúng ta với nhau. Càng mến Chúa, tấm lòng và đôi 

tay càng mở rộng ra đón tiếp người anh chị em cần đến 

mình. 

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã long trọng ban huấn 

lệnh: "Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu 

mến nhau". Để thực thi huấn lệnh đó, Chúa đã đặt cho 

chúng ta một mẫu gương để chúng ta noi theo bắt chước: 

"Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. 

Hãy ở lại trong tình yêu thương của Thầy. Nếu các con tuân 

lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu thương của 

Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha, nên Thầy 

ở lại trong tình yêu thương của Người". Chúa kết luận: 

"Thầy nói điều đó, để niềm vui của các con được nên trọn"  

(Jn 15:9-11). 

 

Chúa còn trịnh trọng nhắc lại: "Đây là lệnh truyền của Thầy 

là: Các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu 

các con". Yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu thương 

chúng ta. Đó là mẫu mực chúng ta phải noi theo, phải đạt 

tới. Chúa đã yêu thương chúng ta đến hiến mạng sống mình, 

chịu chết vì chúng ta; chúng ta cũng phải hy sinh, chịu thiệt 

thòi, chịu nép vế, phải nhường bước... và nếu cần còn phải 

hy hiến cả chính bản thân mình để mưu lợi ích thiêng liêng, 

tìm cầu phần rỗi cho anh chị em nữa. Chúa đã phán: "Không 

có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu thương của 

người hiến mạng sống mình vì bạn hữu, mà chính các con là 

bạn hữu của Thầy" (Jn 15:13). Chúa cũng đòi chúng ta phải 

hiến mạng sống mình vì phần rỗi anh chị em chúng ta như 

vậy. 

 

Để thực thi Đức Bái Ái trong cuộc sống hằng ngày, Đức 

Phaolô VI đã đặt một dấu chỉ để chúng ta kiểm xét: "Dấu chỉ 

của Bái Ái Huynh Đệ chân thật gặp thấy trong sự đơn sơ, 

vui tươi; nhờ đó, mỗi người đều cố gắng tìm hiểu xem mỗi 

người ước ao điều gì hơn cả" (C.T.P.A. # 39). Để đạt được 

lợi ích đó, Ngài còn khuyên nhủ: "Chúng con đừng quên 

rằng, Đức Ái Huynh Đệ phải là niềm hy vọng linh hoạt, làm 

cho tha nhân có thể đạt được mục đích họ mong muốn, nhờ 

sự giúp đỡ huynh đệ của chúng con" (C.T.P.A. # 39). 

 

Để dễ thực thi giáo huấn của vị Đại Diện tối cao của Chúa, 

chúng ta cần: 

 

1. Trong đời sống gia đình: Cha mẹ, vợ chồng, con cái cần 

có lòng thương cảm biết yêu đương, đùm bọc, bù trừ, 

nhường nhịn, hy sinh cho nhau. 

 

2. Trong đời sống xã hội: Mọi người cần biết tha thứ, không 

chấp nhất, không bủn xỉn, nhưng quảng đại cao thượng, 

tương trợ lẫn nhau. 

 

3. Trong đời sống cộng đồng: Các phần tử cần có lòng hợp 

nhất, mỗi người phải biết xả kỷ vị tha, để cùng nhau xây 

dựng công ích. 

 

Nếu mỗi người chúng ta noi theo gương Chúa, biết hy sinh 

chính bản thân mình, chịu thiệt thòi, nép vế, thua thiệt vì tha 
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nhân, chắc chắn chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau. 

Chính lòng Bác Ái đó sẽ biến đổi gia đình chúng ta trở 

thành tổ ấm yêu đương; đoàn thể chúng ta sẽ trở thành cộng 

đồng hạnh phúc; Giáo Hội chúng ta sẽ trở thành Thiên Đàng 

nơi Chúa hiển ngự. Đạt được ước nguyện đó, tất cả chúng ta 

sẽ trở thành những chứng nhân của tình thương yêu Thiên 

Chúa, sẽ chinh phục nhân loại về với Chúa, làm nên một 

Đoàn Chiên duy nhất, một đại gia đình yêu thương của Chúa 

Kitô trên trần gian. Vì: "Yêu là tự hy hiến chính mình", luôn 

luôn cố gắng làm hài lòng tha nhân vì Chúa. Như Chị Nữ Tu 

Antoinette chỉ muốn cho bệnh nhân là "Cha Già Lựu Đạn" 

được vui lòng, nên Chị đã cảm hóa được ông cho Chúa. 

Chính Mẹ Maria đã nêu cho chúng ta mẫu gương Bác Ái 

cao cả tại tiệc cưới Cana và Mẹ cũng đã dạy chúng ta, các 

con ngoan thảo của Mẹ một bài học: "Mỗi người chúng con 

hãy cố làm cho người khác được sung sướng, được hạnh 

phúc". Xin Mẹ Maria giúp chúng con biết thương yêu nhau 

như dấu chứng lòng chúng con yêu mến Chúa và là con 

ngoan thảo của Mẹ.  

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày đón nhận 

những người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu 

hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, 

có những ngày con không thể nào kính trọng kẻ khác được, 

vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy. Lạy Chúa là 

Thiên Chúa của con có những ngày mà yêu mến người khác 

làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau và 

những giới hạn của bản thân con. Lạy Chúa là Thiên Chúa 

của con trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc cho 

con nhớ rằng tất cả chúng con đều là con cái Chúa và đừng 

để con quên Lời Chúa nói: "Ðiều gì chúng con làm cho 

người bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta."(Trích trong PRIER) 

   

        *** 

 

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH   

20 – 5 – 2012 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

 

Lời Chúa: (Mc 16, 15-20) 

 

Trước khi lên trời, Ðức Giêsu nói với 11 tông đồ rằng:
15

 

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 

Mừng cho mọi loài thọ tạo. 
16

 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ 

được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
17

 Ðây là 

những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh 

Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 
18

 

Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì 

cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, 

thì những người này sẽ được mạnh khoẻ". 

 
19

Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu 

Thiên Chúa. 
20

 Còn các Tông Ðồ thì ra đi rao giảng khắp 

nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những 

dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

 Suy Niệm:  
     

Bài Tin Mừng hôm nay của thánh Mathêu nói lên tâm trạng 

của Thầy trò trước khi rời bỏ nhau. Một tâm trạng vui mừng, 

buồn phiền, lo lắng, bâng quơ...... Vui mừng vì được chứng 

kiến một cuộc chiến thắng của Chúa về tội lỗi và sự chết. 

Thầy về trời là dấu hiệu báo cho ta biết: chết không phải là 

hết, nhưng là để về cùng Chúa Cha. Buồn phiền ngơ ngác vì 

phải lìa xa Thầy. Lo lắng buồn phiền vì phải mang một sứ 

vụ Chúa trối cho: Hãy đi rao giảng khắp muôn dân. Biết 

rằng các ông lo lắng nên Chúa nói vuốt mấy lời an ủi: Các 

con đừng buồi phiền, lo lắng, Thầy sẽ ở cùng các con mọi 

ngày cho đến tận thế.  

 

Lời trăn trối cuối cùng 

 

Trước khi từ giã các môn đệ để về trời và để hiện hữu một 

cách khác bên cạnh các ông, Đức Giêsu đã trăn trối nhiều 

điều. Những lời trăn trối quan trọng nhất là những lời Ngài 

nói ra trong bữa tiệc ly trước khi ra đi chịu tử nạn và ngay 

trước khi về trời.  

 

– Những trăn trối trong bữa tiệc ly nói lên tinh thần mà môn 

đệ của Ngài phải có: chủ yếu là yêu thương nhau (Ga 13), 

tin và hợp tác với Thánh Thần (Ga 14;16), liên kết chặt chẽ 

với Ngài (Ga 15), hiệp nhất với nhau (Ga 17), mong đợi 

Ngài trở lại (Ga 16).  

 

– Còn lời trăn trối ngay trước khi Ngài về trời nói lên việc 

mà các môn đệ Ngài phải làm là «đi khắp tứ phương thiên 

hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo» để tiếp tục sự 

nghiệp mà Ngài đã khởi sự. Đó cũng chính là công việc 

phúc âm hóa và tái phúc âm hóa, để mọi người không chỉ 

biết Tin Mừng mà còn thật sự sống tinh thần Tin Mừng nữa.  

 

Về lời trăn trối sau, rất 

nhiều Kitô hữu chỉ hiểu 

một cách nông cạn, là chỉ 

nghĩ tới việc rao giảng 

cho người ta biết Thiên 

Chúa, biết Tin Mừng cứu 

độ của Đức Giêsu, và 

dừng lại tại đấy! Nhưng 

thử hỏi nếu chỉ biết thôi 

thì ích lợi gì? Chẳng hạn 

biết rõ sự cần thiết và ích 

lợi của thức ăn, hay biết 

rõ mình cần phải ăn gì để 

mạnh khỏe mà lại không 

chịu ăn, thì sự biết rõ ấy 

có ích lợi gì? Nếu biết mà 

không sống điều mình 

biết, không đem nó ra áp dụng thì chẳng những vô ích mà 

còn phải chịu trách nhiệm về cái biết ấy nữa. Vì kẻ nhận 1 

nén bạc thì chỉ phải làm lợi thành 1 nén khác thôi, nhưng kẻ 

nhận 5 nén thì có trách nhiệm làm lợi thành những 5 nén 

khác kia! (x. Mt 25,14-30; Lc 19,12-27).  
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Vì vậy, biết Tin Mừng mà không chịu sống Tin Mừng là tự 

làm cho mình bị kết án nặng hơn. Cũng vậy, rao giảng cho 

người ta biết Tin Mừng mà không giúp người ta sống Tin 

Mừng thì chỉ làm cho người ta bị kết án nặng hơn chứ chẳng 

đem lại lợi ích gì cho họ. «Đức tin chết» hay «đức tin không 

có việc làm» (Gc 2,17.26) đâu thể đem lại ơn cứu độ? Cũng 

như có đồ mà không đem ra dùng thì đồ ấy có ích lợi gì? 

hoặc cho người ta đồ mà không chỉ cho người ta cách sử 

dụng thì coi chừng kẻo làm hại người ta? Việc rao giảng Tin 

Mừng cần phải đi xa hơn một chút là giúp người ta sống Tin 

Mừng, như thế sẽ làm lợi cho họ vô cùng. Như vậy, điều 

quan trọng là chính chúng ta phải sống tinh thần Tin Mừng 

và làm cho mọi người cũng sống tinh thần Tin Mừng. Biết 

và sống Tin Mừng, hoặc làm cho người ta biết và sống Tin 

Mừng, hai thứ ấy phải đi đôi với nhau mới không có hại mà 

sinh ích lợi vô cùng cho mình và cho người. Nên đã biết Tin 

Mừng hoặc giúp ai về mặt Tin Mừng thì hãy biết hoặc giúp 

«tới nơi tới chốn», với tinh thần trách nhiệm. Đừng «đánh 

trống bỏ dùi», «đem con bỏ chợ», tức giúp nửa vời, rất tai 

hại!  

 

Chuyện kể rằng: Khi Chúa về trời thì các Thiên Thần ra đón 

rước. Gabriel thưa: "Sao cha trở về sớm vậy, mới có 3 năm 

giảng đạo thôi?" Chúa trả lời: "Đáng lẽ Ta ở lại lâu hơn, 

nhưng vì người ta khủng bố Ta, bắt Ta, rồi đóng đanh Ta 

vào thập giá". Thiên Thần thưa: "Vậy là ngài thất bại rồi". 

Chúa đáp: "Không phải thế. Ta đã kêu gọi được một nhóm 

môn đệ để truyền lệnh thực thi điều Ta muốn rồi, nhưng họ 

hành động diệt Ta ngay từ đầu để khỏi có họa. Nhưng họ 

không ngờ Ta đã có kế họach mầu nhiệm mà họ không hay 

là sẽ bí nhiệm ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế, 

ở bằng cách đó thì họ chịu thua".. Ngài đã biết trước là họ sẽ 

gặp nhiều khó khăn, nên ở cùng họ cách bí nhiệm, hỗ trợ 

bằng tinh thần. Lễ về trời của Chúa thực là có ý nghĩa. Giáo 

Hội ngày gặp nhiều khó khăn thì 

Chúa lại càng hỗ trợ nhiều hơn và 

Giáo Hội vượt qua được những thử 

thách đó lại càng tự tin hơn. Tin 

vào lời Chúa hứa: Ở cùng các con 

mọi ngày cho đến tận thế.  

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái 

đất này, và đã sống trọn phận người 

ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau 

và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả 

của phận người. Xin dạy chúng con 

biết đường lên trời, nhờ sống yêu 

thương đến hiến mạng cho anh em. 

Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh 

cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng 

trái đất này, và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. 

 

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho 

những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con 

quên trời cao; và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn 

bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng 

ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ 

hiện. 

  

   *** 

CHÚA NHẬT MÙA  PHỤC SINH 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

27 – 5 – 2012 

                         “Sự Thật Trọn Vẹn” 

 

Lời Chúa: (Ga 15,26-27; 16,12-15) 

 

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: 
26

 Khi Ðấng Bảo Trợ 

đến, Ðấng 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. 
27

 Cả anh em nữa, anh em cũng làm 

chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
12

 Thầy còn nhiều 

điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có 

sức chịu nổi. 
13

 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn 

anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói 

điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho 

anh em biết những điều sẽ đến. 
14

 Người sẽ tôn vinh Thầy, 

vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 
15

 Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: 

Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em". 

 
Suy Niệm: 

 

Ai trong chúng ta cũng muốn biết sự thật, và căm ghét sự 

lừa lọc dối trá. Nhưng không dễ gặp được sự thật nơi người 

khác, cũng như nơi chính mình. Ðể nói lên một sự thật, cần 

phải trả giá. Dám nghe một sự thật nhỏ, cần một can đảm 

lớn! Ðời người là một cuộc ruổi dong tìm sự thật. Sự thật 

vừa đáng sợ, lại vừa đáng yêu. 

 

Khi sống ở đời, Ðức Giêsu đã nói và làm 

nhiều điều, để cho các môn đệ thấy sự 

thật về mình. Ngài cho họ biết mọi điều 

Ngài nghe được từ Cha. Tuy vậy, Ngài 

vẫn còn nhiều điều phải nói với họ mà 

bây giờ họ không kham nổi (x. Ga 16,12). 

Ðức Giêsu không có thái độ bao cấp. 

Ngài chẳng đòi các môn đệ phải hiểu hết 

con người Ngài. Thánh Thần sẽ giúp họ 

làm điều đó sau khi Ngài phục sinh. "Khi 

nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn 

anh em tới sự thật trọn vẹn" (Ga 16,13). 

Ðể biết sự thật trọn vẹn về Ðức Giêsu, để 

hiểu việc làm và lời nói của Ngài, chúng 

ta cần có Thánh Thần làm người hướng đạo. 

 

Ðức Giêsu là một mầu nhiệm sâu thẳm khôn dò. Nhờ Thánh 

Thần, ta thấy Ðức Giêsu luôn luôn mới. Càng đến gần, ta 

càng thấy Ngài siêu việt. Càng biết rõ Ngài, ta càng thấy 

Ngài lôi cuốn. Nhờ Thánh Thần, Lời Chúa Giêsu luôn luôn 

mới. Ðó không phải là những dòng chữ chết khô, nhưng là 

8   | Hieäp Nhaát 136 | 5 - 2012 | 

http://www.google.com/imgres?q=pentecost&hl=en&gbv=2&biw=1503&bih=749&tbm=isch&tbnid=4GRa9yBNXHXHqM:&imgrefurl=http://www.swordofthespirit.net/bulwark/may08p1.htm&docid=KM2m61ldpyRxXM&imgurl=http://www.swordofthespirit.net/bulwark/pentecost01.gif&w=300&h=261&ei=yPSHT72kKImkqAHr4NGFDA&zoom=1&iact=hc&vpx=834&vpy=213&dur=89&hovh=208&hovw=240&tx=166&ty=90&sig=107131812957677088507&page=3&tbnh=176&tbnw=202&start=52&ndsp=30&ved=1t:429,r:18,s:52,i:288


ánh sáng cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nhờ Thánh 

Thần, Hội Thánh luôn luôn mới. Ngài là luồng gió mát lúc 

Hội Thánh gặp khó khăn, là luồng gió mạnh làm Hội Thánh 

chuyển mình thức tỉnh. Chúa Thánh Thần không sống cho 

mình, nhưng cho Ðấng sai mình là Ðức Giêsu Kitô (x. Ga 

15,26).  Ngài chỉ mong cho Ðức Kitô được tôn vinh (x. Ga 

16,14) Chúa Thánh Thần là phát ngôn viên của Ðức Kitô. 

Ngài chỉ nói những gì Ngài đã nghe Ðức Kitô nói. Ngài 

không loan báo điều gì mới lạ, nhưng chỉ giúp ta nhớ lại, 

hiểu và sống Tin Mừng. Chúng ta cũng là những chứng 

nhân của Ðức Kitô như Thánh Thần. Cần làm chứng như 

Ngài trong thái độ khiêm nhu từ bỏ. Dù chúng ta là Kitô 

hữu, là người công giáo, chúng ta vẫn trên đường tìm kiếm 

sự thật trọn vẹn. Sự thật bao giờ cũng lớn hơn suy nghĩ của 

ta. Sự thật ở nơi người khác tôn giáo, khác quan điểm... 

Ðừng tìm cách làm chủ hay độc quyền sự thật. Hãy để cho 

sự thật chiếm lấy mình. Hãy mềm mại để Thánh Thần dẫn 

vào sự thật, sự thật về Thiên Chúa, về Ðức Kitô, về tôi và 

tha nhân. Có những sự thật rất thường, rất nhỏ, nhưng khó 

nuốt. Chỉ khi chấp nhận chúng, tôi mới gặp được Ðức Kitô. 

Ngài là Sự Thật viết hoa, Sự Thật đem lại tự do (x. Ga 8,32). 

Hãy mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, nhờ đó ơn 

bình an phục sinh của Chúa Kitô có sức lớn mạnh trong tâm 

hồn ta. Có bình an tâm hồn nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ta sẽ 

kiên định đến cùng Chúa trong đức tin, trong lòng mến, 

trông sự cậy trông nơi tình yêu của Đấng Phục sinh. Nguyện 

cho bình an của Đấng Phục Sinh ngự trị trong lòng chúng ta. 

Nguyện cho ân sủng tuyệt đối là chính Chúa Thánh Thần và 

bình an của Người sống mãi trong lòng Kitô hữu. Nguyện 

cho mỗi Kitô hữu “chân cứng đá mềm” để xứng đáng 

hưởng nhờ bình an phục sinh và hăng hái trao ban bình an 

mà mình được lãnh nhận.  

 

Sách Công vụ Tông đồ từng ghi nhận sự hiện diện của Đức 

Maria nơi tông đồ đoàn khi họ cầu nguyện tại nhà tiệc ly, 

sau khi Chúa Kitô về trời. Ngày nay, ta cũng hãy cậy nhờ 

lời chuyển cầu của Đức Mẹ để làm phát sinh hoa trái của ơn 

Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta. Cậy nhờ Đức Mẹ, 

không chỉ vì Đức Mẹ xứng đáng dâng lời cầu nguyện hơn 

ta, mà còn vì Đức Mẹ cảm nghiệm thâm sâu về Chúa Thánh 

Thần qua cả một chiều dài của đời sống kết hiệp cùng Chúa 

Kitô trong suốt cuộc đời của Mẹ. Hơn nữa, Mẹ đã nhận 

được chính Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa 

trao ban, để từ nơi Mẹ, Chúa Kitô nhập thể làm người.  

 

Ngày nay, Chúa Thánh Thần đến trong trần gian, là một 

cuộc nhập thể mới của Thiên Chúa. Nếu lần nhập thể trước, 

Thiên Chúa cần đến Mẹ, thì cuộc nhập thể mới, nhờ Thánh 

Thần, chắc Chúa cũng cần sự cộng tác cách nào đó của Mẹ. 

Hiểu như thế, ta thấy, cách nào đó, Đức Mẹ cũng là trung 

gian của ơn Chúa Thánh Thần.  

Với vai trò thật lớn lao của Đức Mẹ như thế, càng khiến 

chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Mẹ trong việc 

hưởng nhờ hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần trong suốt đời 

ta. Như vậy sự cầu nguyện của ta và công nghiệp của Đức 

Mẹ sẽ là bí quyết chắc chắn dẫn ta đến cùng Thiên Chúa, 

hưởng nhờ hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần và ngày càng 

xứng đáng là Con Thiên Chúa. 

Cầu Nguyện:  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con. Xin 

cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn 

điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin 

canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con 

bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những 

chiều sâu khôn dò của Ðức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của 

Tin Mừng.  

 

Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng ban sự sống, thế giới hôm 

nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh; mạng 

sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự 

sống, và gieo vãi sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho 

nhân loại một lễ Hiện Xuống mới để con người có thể hiểu 

nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. 

       Dongcong 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một buổi chiều, Bề trên nhà dòng kia hỏi một tu sĩ: 

- Hôm nay con đã làm gì? 

 

Cũng như những ngày khác, tu sĩ trả lời:  

- Thưa cha, con rất bận bịu mà nguyên sức con không thể 

nào làm nổi, ngoài sự giúp đỡ của Chúa. Ngày nào con cũng 

phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, kìm hãm hai con 

diều hâu để rèn ý chí, thắng một con sấu, trị được con gấu 

và săn sóc cho một bệnh nhân. 

 

Bề trên cười hỏi lại: 

- Con nói gì thế? Những việc như thế làm gì có trong nhà 

Dòng? 

 

- Thưa cha, thật đúng như thế.  

 

Hai con chim ưng tức là hai mắt của con, mà con phải giữ 

gìn luôn để khỏi nhìn những vật cấm. Hai con nai tức là hai 

chân mà con phải trông coi từ bước đi để nó khỏi đi vào con 

đường xấu. Hai con diều hâu tức là hai bàn tay, con phải 

luôn luôn bắt nó làm điều phải. Con sấu tức là cái lưỡi, con 

phải kìm hãm hằng ngày để khỏi nói những lời vô ích và thô 

bỉ. Con gấu tức là trái tim con, con phải trừng trị, để khỏi 

ích kỷ và khoe khoang. Còn bệnh nhân là chính thân thể 

con, con phải canh phòng ráo riết để cho nhục dục khỏi xâm 

nhập vào.  

(Tihamer Toth, Chí khí người thanh niên, 1957, tr 53) 
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