
 

CHÚA NHẬT  3 – 6 - 2012 

LỄ CHÚA BA NGÔI 

“Tình Liên Đới Trong Ba Ngôi Thiên Chúa” 

 

Lời Chúa: Mt 28,16-20) 

 

Hôm ấy, 
16

 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn 

núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 
17

Khi thấy Người, 

các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 
18

 Ðức 

Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn 

quyền trên trời dưới đất.
19

 Vậy anh em hãy đi và làm cho 

muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
20

 dạy bảo họ 

tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, 

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế". 

 

 Suy Niệm:  

 

Một ngày nọ, thánh Augustinô đang dạo 

theo bờ biển, suy tư về mầu nhiệm Chúa 

Ba Ngôi, bất ngờ thấy một em bé đang 

đào một cái hố nhỏ ở bờ biển. Rồi em 

chạy ra chạy vào múc nước đổ vào cái 

hố cỏn con.  

 

Thánh Augustinô lấy làm lạ hỏi: “Em 

làm gì thế?” Em bé đáp: “Con đang cố 

gắng múc cạn nước biển đổ vào cái hố 

này.” Thánh nhân hỏi: "Biển thì rộng lớn, còn cái hố của con 

lại nhỏ bé, làm sao em có thể múc hết nước biển đổ vào đó 

được." Em bé hỏi lại: “Làm sao bác có thể dùng khối óc nhỏ 

bé của bác để hiểu được sự bao la sâu thẳm của Chúa Ba 

Ngôi được?” Nói xong em biến mất. Nghe thế, thánh nhân 

ngẩn người ra. 

 

Giống như thánh Augustinô, ta không thể nào hiểu được 

mầu nhiệm một Chúa mà lại có ba ngôi. Nhưng tại sao 

Thiên Chúa lại muốn mạc khải cho ta biết về bản tính siêu 

việt của Ngài khi ta không thể hiểu hết bản tính của Ngài? 

Vấn đề quan trọng của tín điều Chúa Ba Ngôi là ta được 

dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, càng hiểu 

Thiên Chúa ta càng hiểu chính mình hơn. Các nhà thần học 

cho ta thấy rằng, người ta luôn gắng sức nên giống Chúa khi 

họ thờ phượng kính mến Ngài. Ai phụng sự Chúa như người 

dũng sĩ sẽ sống cách anh hùng. Ai phụng sự Chúa trong 

hoan lạc sẽ luôn tìm kiếm hoan lạc. Ai phụng sự Chúa trong 

khó chịu dễ có khuynh hướng bực bội. Như vậy, về tín điều 

Chúa Ba Ngôi tùy thuộc về cách ta phụng sự Ngài. Sau đây 

là hai điều cần suy tư: 

 

1. Thiên Chúa không hiện hữu trong cá nhân đơn độc 

nhưng trong tương quan tình liên đới với các ngôi khác. 

Nói cách khác, Thiên Chúa không sống đơn độc. Nghĩa 

là người Kitô hữu sống theo hình ảnh Thiên Chúa phải 

tránh xa chủ nghĩa cá nhân và tự cô lập hóa chính mình.  

 

2. Điều thứ hai là tình yêu chân thật cần có tình thân giữa 

ba người. Người ta nói rằng: “Hai người tạo thành tình 

bạn, ba người làm thành đám đông.” Mầu nhiệm Chúa 

Ba Ngôi cho ta thấy một cộng đồng bao gồm ba thành 

phần. Cả ba đều yêu mến nhau như 

người nam yêu người nữ sản sinh ra 

người con. Tình yêu sung mãn ấy làm 

ta nên giống tình yêu Ba Ngôi Thiên 

Chúa. Nói chung là ta chỉ trở nên trọn 

vẹn khi ta có tình liên đới với Thiên 

Chúa và với nhau và như thế ta sẽ nên 

giống hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Tuy 

nhiên điều thách đố đối với ta về Mầu 

Nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là nguyên 

lý tay ba: Ta - Thiên Chúa - Tha nhân. 

Ta thực sự là Kitô hữu đích thực khi ta 

sống liên đới với Thiên Chúa và với tha 

nhân. Xin Chúa Ba Ngôi ban ơn trợ giúp để ta loại trừ 

mọi lối sống ích kỷ, không chỉ sống cho riêng mình mà 

sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Có như thế tình 

yêu Ba Ngôi Thiên Chúa mới hiện diện trong cuộc đời 

ta. 

 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm 

của đức tin Công giáo. Quả thật, đây là một mầu nhiệm 

thâm sâu, cao cả nhất mà lý trí con người, ngay cả người có 

óc tưởng tượng nhất cũng không sao hiểu thấu hay hình 

dung ra được. Bởi vì Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 

không phải là một bài toán: 3 là 3; 1 là 1; chứ không có bài 

toán nào 1 là 3 hoặc 3 thành 1 được. Thiên Chúa không phải 

là những con số cho con người cộng, trừ, nhân, chia. 

 

Vậy ai đã dạy cho chúng ta biết về mầu nhiệm này? Chính 

Chúa Giêsu Kitô. Người đã đến từ Chúa Cha và Người đã 

mặc khải cho con người biết: Chúa Cha là Thiên Chúa, còn 
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Người là Con Một của Chúa Cha. Người và Chúa Cha là 

một. Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người, 

nghĩa là Người cùng bản tính với Chúa Cha. Người là Thiên 

Chúa. Người cũng đã cho biết: Chúa Thánh Thần là Đấng 

Người và Chúa Cha sai đến, cũng là Thiên Chúa. Như vậy, 

chỉ có một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi riêng 

biệt. Nếu Người không dạy bảo thì loài người không thể nào 

biết được. Vì thế, Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm và mãi 

mãi vẫn là mầu nhiệm. Và Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu 

biết đời sống nội tại của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Thiên 

Chúa là tình yêu. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nói lên 

một điều duy nhất đó. 

 

Vì vậy, khi Giáo hội mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba 

Ngôi, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều 

quan trọng này. Hơn thế nữa, lại còn mời gọi chúng ta sống 

mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương hiệp nhất. 

Tình yêu giữa Ba Ngôi không khép kín trong Ba Ngôi, 

nhưng đã trào tràn trên hết mọi loài thụ tạo. Bởi thế, tình yêu 

thương của người Kitô hữu cũng vậy, phải mở ra cho hết 

mọi người. Sống yêu thương là cách diễn tả đúng nhất, và 

đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm ngừời và làm con Chúa. Đồng 

thời cũng diễn tả cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi: Yêu 

Thương - Hiệp Nhất.  

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng! Con thờ lạy, đội ơn và 

chúc tụng Ba ngôi Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa Cha đã tạo 

thành nên con. Xin Ngôi Hai Thiên Chúa tiếp tục công việc 

cứu độ nơi con. Xin đến phù trợ mỗi khi con làm dấu thánh 

giá, kêu cầu đến Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen. 

 

   *** 

 

CHÚA NHẬT  10 – 6 – 2012 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

 

Lời Chúa: (Mc 14, 12-16.22-26)  
 
12

Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong 

tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế 

chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa 

với Ðức Giêsu: "Thầy muốn chúng 

con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua 

ở đâu?" 
13

 Người sai hai môn đệ đi, 

và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và 

sẽ có một người mang vò nước đón 

gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 
14

Người đó vào nhà nào, các anh hãy 

thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái 

phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua 

với các môn đệ của tôi ở đâu?" 
15

 Và 

ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng 

rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị 

sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn 

tiệc cho chúng ta".
16

 Hai môn đệ ra 

đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. 

Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 

 
22

Ðang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 

rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây 

là mình Thầy". 
23

Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, 

rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 
24

 Người 

bảo các ông: "Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì 

muôn người. 
25

 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy 

còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày 

Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa". 

 
26

 Hát thánh vịnh xong, Ðức Giêsu và các môn đệ ra đi lên 

núi Ôliu. 

 

 Suy Niệm: Cậu bé hiến máu cho em 

 

Một bé trai tám tuổi lâm chứng bệnh nguy hiểm. Cả tháng 

trời em vật lộn với thần chết. Khi các bác sĩ cho biết cuối 

cùng em đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì em và gia đình 

đều mừng rỡ. Nhưng đến lượt em gái của bé trai này lâm 

phải chứng bệnh như anh nó. Cả gia đình lại rơi vào cảnh âu 

lo. Các bác sĩ cho biết cách duy nhất để cứu sống bé gái là 

sử dụng máu của anh mới khỏi bệnh. Không thể tránh né 

vấn đề, người ta phải hỏi ý kiến bé trai. Thoạt đầu em tỏ ra 

lo lắng, nhưng trong chốc lát, em đã cương quyết trả lời: 

Vâng, con sẵn sàng hiến máu cho em con. 

 

Quả thật, nhờ sử dụng máu của anh mới được khỏi, tiếp cho 

em đang mê man, các bác sĩ đã cứu sống bé gái. Có điều, bé 

trai đã làm cho các bác sĩ ngẩn người ra khi nêu câu hỏi: 

Vậy ra, con vẫn còn sống à? Bé cứ tưởng mình sẽ tắt thở 

ngay sau khi tiếp máu cho em. 

 

Nơi cậu bé tám tuổi ta chiêm ngưỡng một tình yêu lớn: 

"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của 

người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (Ga 

15,13). Mặc dầu không chết như em tưởng, nhưng sự sẵn 

sàng chết vì tình ruột thịt đã khiến cho tình thương của em 

trở nên cao cả. 

 

Ðức Giêsu hiến mạng sống cho ta. 

 

Nhưng tình thương của bé trai này 

làm sao sánh được với tình thương 

của chính Chúa Giêsu! Chúa không 

những hy sinh máu đào đổ ra vì 

muôn người mà còn tiếp tục hiến 

trọn cuộc đời mình như con đường 

để ai nấy bước đi hầu trở về cùng 

Cha. Mình và Máu Chúa nói lên 

cuộc hiến dâng trọn vẹn cho loài 

người được sống một cách vĩnh 

viễn. 

 

Toàn bộ Tin Mừng Máccô là để cho 

thấy Ðức Giêsu Con Thiên Chúa đến 
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để thiết lập Nước Thiên Chúa nơi bản thân Người. Nước ấy 

được thiết lập nhờ tình yêu cao cả do việc Người hy sinh 

mạng sống mình (Mc 14,24). Ba chương cuối cùng của Tin 

Mừng Máccô (14,15 và 16) với trình thuật đã trở nên quen 

thuộc với cuộc tử nạn và phục sinh của Ðức Giêsu, chính là 

tột đỉnh của tấn kịch phức tạp cho thấy tính chất của Nước 

Thiên Chúa. 

 

Nước đó không dựa vào sự trung tín của nhóm Mười Hai 

môn đệ được Ðức Giêsu mời gọi, tuyển chọn và huấn luyện. 

Quả thật, cả nhóm đã tan tác khi một người trong nhóm 

phản bội và nộp Ðức Giêsu cho người ta đem đi giết (Mc 

14,43-52). Mặc dầu nhan đề của Tin Mừng Máccô giới thiệu 

Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa (Mc 1,1), nhưng lời tuyên 

xưng "Quả thật người này là Con Thiên Chúa" (Mc 15,39), 

không phát ra từ miệng bất cứ người môn đệ nào của Ðức 

Giêsu. Lời đó do viên đại đội trưởng Roma phát biểu sau khi 

đã thi hành án tử cho Người! Người đúng là Người Tôi Tớ 

chịu đau khổ để đền tội cho dân, như ngôn sứ Isai đã loan 

báo (52,13-53,12) và Người thực hiện điều đó với tư cách là 

Con Thiên Chúa đúng theo kế hoạch yêu thương của Thiên 

Chúa mà cuộc Vượt Qua của Israel xưa chỉ là hình bóng. 

 

Xưa trong Cựu Ước dân Do Thái từng cử hành bữa ăn Vượt 

Qua để kỷ niệm cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập: "Ðức 

Chúa sẽ rảo khắp Ai Cập để đánh phạt, và khi thấy máu trên 

khung cửa, Ðức Chúa sẽ vượt qua trước cửa và không để 

cho thần tru diệt vào nhà anh em mà đánh phạt." (Xh 12,23): 

Máu bôi trên khung cửa chính là máu của Chiên Vượt Qua. 

 

Thánh Lễ chính là Lễ Vượt Qua mới. 

 

Nay trong Tân Ước chính Ðức Giêsu là chiên của lễ Vượt 

Qua mới. Sự chết và sự phục sinh của Người là cách thức 

mới và hoàn hảo theo đó Thiên Chúa cứu mọi người khỏi 

ách nô lệ. Nói theo Công Ðồng Vatican II: "Ðấng Cứu Ðộ 

chúng ta, trong bữa tiệc sau cùng đêm Ngài bị 

trao nộp, đã thiết lập hy tế Thánh Thể bằng 

Mình và Máu Ngài để lưu truyền hy tế thập 

giá suốt dòng thế kỷ cho đến khi Ngài tới và 

để trao cho Giáo Hội, hiền thê yêu dấu của 

Ngài, cuộc tưởng niệm nỗi chết và phục sinh 

của Ngài. Ðó là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp 

nhất, dây liên kết đức ái, bữa tiệc Vượt Qua, 

trong đó ta lãnh nhận Ðức Kitô làm lương 

thực nuôi dưỡng, lãnh nhận tràn đầy ơn thánh 

trong tâm hồn và lãnh bảo chứng vinh quang 

tương lai" (SC 47). 

 

Lời loan báo đầu tiên về Thánh Thể đã phân rẽ các môn đệ 

cũng như lời loan báo về cuộc tử nạn đã khiến họ vấp ngã: 

"Lời này quá nặng, ai nghe nổi?" (Ga 6,60). Thánh Thể và 

Thập giá là những viên đá vấp, điều đó cũng huyền nhiệm 

và không ngừng thành cơ hội phân rẽ. Ðó là lúc Ðức Giêsu 

nêu câu hỏi giúp nhóm Mười Hai khẳng định về niềm tin 

của mình: "Còn anh em, anh em cũng muốn bỏ đi sao?" (Ga 

6,67). Thực ra, câu hỏi đó luôn vang dội qua các thế hệ, mời 

gọi người tín hữu Kitô yêu mến Ngài, để khám phá chính 

Ngài vì "mình Ngài có lời ban sự sống đời đời" (Ga 6,68). 

Họ được mời tiếp nhận ơn ban Thánh Thể trong niềm tin là 

tiếp nhận chính Ngài. 

 

Bài Tin Mừng hôm nay cùng với bài Tin Mừng tương 

đương trong Mátthêu, Luca (Mt 26,26-29; Lc 22,19-20) và 

thư Phaolô (1Co 11,23-25) để lại cho Giáo Hội trình thuật 

về thiết lập Thánh Thể. Còn Tin Mừng Gioan chương 6 

thuật lại bài giảng của Ðức Giêsu trong hội đường 

Caphanaum là bài giảng chuẩn bị việc thiết lập bí tích Thánh 

Thể. 

 

Ta lưu ý điều tông đồ Phaolô nhấn mạnh là chính ngài đã 

lãnh nhận từ nơi Chúa điều ngài truyền lại: "Trong đêm bị 

nộp Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và 

nói: "Ðây là Mình Thầy hiến tế vì anh em, anh em hãy làm 

như Thầy vừa làm để tưởng nhớ Thầy? Ðây là Máu Thầy, 

Máu đổ ra để lập Giao Ước mới; mỗi khi uống, anh em hãy 

làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." (1Co 

11,23-25). Ðiều được Ðức Giêsu nhắc đi nhắc lại là "Hãy 

làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Do đó mới 

có thánh lễ. Ðặc biệt, "ngày thứ nhất trong tuần", ngày Chúa 

Nhật, ngày phục sinh của Ðức Giêsu, các tín hữu tụ họp "bẻ 

bánh" (Cv 20,7). Việc cử hành Thánh Thể lưu truyền từ đó 

đến nay, tới mức ngày nay ta thấy bí tích Thánh Thể được 

cử hành khắp nơi trong Giáo Hội với cùng một cấu trúc nền 

tảng. Thánh lễ thực sự là trung tâm cuộc sống Giáo Hội.  

 

Thánh Lễ gồm hai phần chính: 
 

+ Tụ họp nhau, phụng vụ Lời Chúa với những bài đọc Kinh 

Thánh, bài giảng và lời cầu nguyện cho mọi người. 

 

+ Phụng vụ Thánh Thể với việc dâng bánh rượu tạ ơn hiến 

thánh và rước lễ. 

 

Phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh 

Thể cùng tạo nên, theo Công Ðồng 

Vatican II "một hành vi tôn thờ duy 

nhất" (SC 56): bàn tiệc bày dọn cho ta 

nơi Thánh Thể vừa là Lời Thiên Chúa, 

vừa là Thân Mình Chúa. 

 

Cuộc cử hành diễn ra như sau: 
 

Mọi người tụ họp. Các tín hữu tuôn đến 

nơi cử hành Thánh Thể. Ðứng đầu là 

Ðức Kitô, nhân vật chính của bí tích 

Thánh Thể. Ngài là Thượng Tế của Tân Ước. Chính Ngài 

chủ toạ cách vô hình toàn bộ cuộc cử hành Thánh Thể. Ðể 

đại diện Ngài, giám mục hay linh mục (hành động nơi bản 

thân Ðức Kitô là Ðầu) chủ toạ cuộc họp, diễn giải sau các 

bài đọc, tiếp nhận lễ dâng, và đọc kinh nguyện Thánh Thể. 

Mọi người đều có vai trò tích cực trong cử hành, mỗi người 

mỗi cách: đọc sách, mang lễ dâng, trao mình Chúa và toàn 

thể dân Chúa đáp Amen biểu lộ hành vi tham dự. 
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Phụng vụ Lời Chúa gồm những bản văn các ngôn sứ, nói 

khác, Cựu Ước và "các hồi ký tông đồ"; các thư và Tin 

Mừng. Bài giảng khuyến khích mọi người tiếp nhận Lời 

đúng như Chúa dạy và đem ra thực hành. Sau bài giảng là 

những lời cầu cho mọi người. 

 

Dâng lễ vật: mang hoặc rước bánh và rượu lên bàn thờ. 

Bánh rượu sẽ là của lễ được linh mục dâng lên nhân danh 

Ðức Kitô trong hy lễ Thánh Thể để trở thành Mình và Máu 

Ðức Kitô. Từ thuở đầu cùng với bánh rượu để trở nên Thánh 

Thể, các tín hữu còn mang quà tặng để chia sẻ với những ai 

thiếu thốn. Thói quen quyên góp này luôn hiện thực theo 

mẫu gương Ðức Kitô, Ðấng đã nên nghèo để chúng ta nên 

giàu (GLGHCG 1348-1351). 

 

 Cầu Nguyện:  

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo hình ảnh 

Tấm Bánh Thánh. Một tâm hồn trong trắng. Một tâm hồn 

khiêm hạ tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày 

tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến 

những phức tạp của ích kỷ, và tìm hiến dâng mà không đòi 

lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại 

của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn 

nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính 

Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến 

những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết 

hiệp với Chúa, và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amen.  

 

*** 

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN 

17 – 6 – 2012 

 

Lời Chúa: (Mc 3, 20-35) 

 
20

Hôm ấy, Ðức Giêsu trở về nhà và đám 

đông lại kéo đến, thành thử Người và các 

môn đệ không sao ăn uống được.
21

 Thân 

nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt 

Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 
22

 Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống 

thì lại nói rằng Người bị quỷ vương 

Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ 

vương mà trừ qủy. 

 
23

Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn 

mà nói với họ: "Satan làm sao trừ Satan được?" 
24

 Nước nào 

tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; 
25

 nhà nào tự chia rẽ, nhà 

ấy không thể vững. 
26

 Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà 

tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 
27

 Không ai 

vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu 

không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà 

nó. 
28

 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, 

kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến 

mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 
29

 Nhưng ai nói phạm 

đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội 

muôn đời". 
30

 Ðó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.” 

31
Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi 

Người ra. 
32

 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh 

Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và 

anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !" 
33

 Nhưng 

Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" 
34

Rồi Người 

rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Ðây là mẹ 

tôi, đây là anh em tôi. 
35

 Ai thi hành ý muốn của Thiên 

Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi." 

 

 Suy Niệm:  

 

Đối diện với Chúa, người ta có thể có những tâm trạng khác 

nhau. Đến với Chúa để tạ ơn, người ta có tâm trạng khác. 

Đến với Chúa để tạ tội, người ta có  tâm trạng khác. Đến với 

Chúa để xin ơn, người ta có tâm trạng khác. Đến với Chúa 

đề xin ơn mãi mà không được toại nguyện, người ta lại có 

tâm trạng khác. Đến với Chúa để thử Người, người ta lại còn 

có tâm trạng khác nữa. Do đó người ta nhìn Chúa với những 

cái nhìn khác nhau. Có người nhìn Chúa với lòng tin tưởng, 

cậy trông phó thác. Có người nhìn Chúa với con mắt hồ 

nghi, muốn thử thách Chúa. Như vậy con người và sứ mệnh 

của Chúa tuỳ thuộc vào cách thể người ta nhìn Chúa và hiểu 

Chúa như thế nào. Người ta có thể nhìn Chúa như là một trẻ 

thơ, còn tuỳ thuộc vào cha mẹ. Người ta có thể nhìn Chúa 

như một thanh niên tầm thường, sống trong gia đình Nadarét 

tầm thường: Ông ta lại không phải là con bác thợ mộc và bà 

Maria nội trợ sao (Mt 13:55). Người ta có thể nhìn Chúa 

như Đấng hay làm phép lạ chữa trị bệnh tật loài người. 

Người ta có thể nhìn Chúa như một tội nhân run sợ trước 

viễn tượng của hình phạt thánh giá (Mt 26:37). Người ta có 

thể nhìn Chúa như một Đấng giàu lòng quảng đại và tha thứ 

(Mt 20-34; Mt 9:2, 5). Hay người ta có thể nhìn Chúa như 

một quan tòa phán xét công minh (Mt 25:32). 

 

Mỗi cái nhìn như trên đều không đúng, 

nhưng chỉ đúng phần nào về phương diện 

nào đó thôi. Bao lâu người ta chưa có cái 

nhìn toàn diện về Chúa, bao lâu người ta 

chưa đọc hay chưa nghe toàn bộ Phúc 

Âm hay ít là một phần lớn, người ta sẽ dễ 

dàng chụp mũ Chúa, gán cho Chúa những 

tên và tước hiệu lệch lạc. Khi nhìn Chúa 

một cách khiếm diện như vậy, người ta sẽ 

dễ dàng bóp méo con người của Chúa và 

cắt nghĩa sai lệch về việc Chúa làm. 

Chẳng hạn khi Chúa ngồi ăn uống vui vẻ 

thì bị nhóm người Pharisêu gán cho là người thích ăn nhậu 

(Mt 11:19; Lc 7:34,37). Còn trong Phúc Âm hôm nay, khi 

nhóm kinh sư thấy Chúa dùng quyền năng trừ quỷ (Mc 

3:22). Nhóm người Pharisêu không muốn phục tùng quyền 

năng Chúa nên mới gièm pha, bóp méo sự thật lời Chúa 

giảng dạy và việc Chúa làm. 

 

Để hiểu tại sao nhóm người Pharisêu phản ứng như vậy, 

người ta cần tìm hiều hai nhóm người Pharisêu và kinh sư. 

Hai nhóm người này coi mình là biết về luật và đạo đức hơn 

ai. Họ ưa giữ đạo hình thức bề ngoài và hay bới lông tìm vết 
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người khác, và bắt bẻ cả lời nói và hành động của Chúa. Họ 

đến Đền thờ và ăn chay cầu nguyện để được tiếng khen. 

Trong Phúc Âm, Chúa cũng thường quở trách họ, gọi là giả 

hình và căn dặn các môn đệ phải canh chừng cái men giả 

hình của họ (Mt 16:6, 11; Mc 8:15; Lk 12:1). Phúc Âm 

thánh Matthêu dành cả một chương (Chương 13) ghi lại 

những lời cảnh giác của Chúa về nhóm người Pharisêu. 

 

Adam và Eva trong bài trích sách Sáng thế hôm nay đã ăn 

trái cấm do quỷ dữ xúi bẩy, làm trái ý Chúa. Khi được hỏi 

tại sao, Adam đổ lỗi cho Evà, Evà đổ lỗi cho con rắn, tượng 

trưng cho ma quỉ (St 3:12-13). Tà thần là ma quỉ hằng lợi 

dụng những sơ hở để xúi bẩy, để gieo mầm chia rẽ gây đố 

kỵ hầu làm lũng đoạn nước Chúa và làm xáo trộn cộng đoàn 

dân Chúa. 

 

Ma quỉ đã lừa dối tổ phụ loài người và vẫn còn lừa dối con 

cái loài người. Ngày nay ma quỉ vẫn còn cám dỗ loài người, 

bảo ta việc này việc nọ việc kia không có tội và bảo ta đừng 

nhận lỗi vì nhận lỗi là yếu. Vì thế mà người ta thấy hiện 

tượng đổ lỗi lan tràn trong xã hội loài người. Trong gia đình, 

người ta thấy chồng đổ lỗi cho vợ, vợ đổ lỗi cho chồng, cha 

mẹ đổ lỗi cho con cái, con cái đổ lỗi cho cha mẹ, anh chị em  

đổ lỗi cho lẫn cho nhau. Trong một giáo xứ, giáo dân đổ lỗi 

cho cha sở, cha sở đổ lỗi cho giáo dân. Trong công sở, chủ 

đổ lỗi cho cho thợ, thợ đổ lỗi cho chủ. Trong một quốc gia, 

chính phủ đổ lỗi cho người dân, dân đổ lỗi cho chính phủ. 

 

Bao lâu người  ta chưa biết nhận lỗi mình thì con đường đi 

tới Chúa còn dài. Và bao lâu người ta chưa biết nhận tội, thì 

mối liên hệ với Chúa còn xa vời. Vậy để có thể đến với 

Chúa, người ta cần có thái độ khiêm tốn, chấp nhận thân 

phận yếu hèn và tội lỗi của mình để có thể mở rộng tâm hồn 

đón nhận lời Chúa và để cho quyền năng Chúa tác động. Để 

thiết lập mối liên hệ gần gũi với Chúa, ta cần phải thực thi ý 

Chúa. Đó chính là ý nghĩa lời Chúa hôm nay: Đây là mẹ tôi, 

đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, 

người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi (Mc 3:35). 

  

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, Thầy 

cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi 

chúng con như bạn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho 

chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương 

quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã 

gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là 

Anh Trưởng đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho 

chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha để trở nên những 

người em cùng huyết nhục với Thầy.  

 

Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, 

làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống 

phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con 

như một nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin 

cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu 

thương mọi người như anh em. Amen. 

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

24 – 6 – 2012 

“Sống theo đường lối bé nhỏ của Chúa” 

   

Lời Chúa: (Mc 4, 26-34) 

 
26

Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: 

"Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một 

người vãi hạt giống xuống đất. 
27

 Ðêm hay ngày, người ấy 

có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, 

bằng cách nào, thì người ấy không biết. 
28

 Ðất tự động sinh 

ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và 

sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 
29

Lúa vừa chín, người  

ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." 

 
30

Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái 

gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 
31

Nước Thiên 

Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt 

nhỏ nhất trên mặt đất.
 32

 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên 

lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời 

có thể làm tổ dưới bóng." 

 
33

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho 

họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 
34

 Người không bao giờ rao 

giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có 

thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. 

 

 Suy Niệm:  
 

Một trong những đề tài người ta thường gặp trong Thánh 

Kinh là việc Thiên Chúa dùng những người hay sự vật nhỏ 

bé, hèn mọn để làm những công việc của Chúa. Dụng cụ 

Thiên Chúa dùng để thi hành những công việc của Người, 

không tuỳ thuộc vào khả năng, tài trí và mức độ học vấn của 

loài người, nhưng là tuỳ thuộc vào quyền năng của Chúa với 

sự cộng tác của loài người. 

 

Hôm nay Chúa Giêsu 

dùng dụ ngôn hạt giống 

(Mc 4:26-29) và hạt cải 

(Mc 24:30-32) để nói lên 

sự bành trướng của nước 

Chúa. Hạt giống nảy  

mầm và lớn lên thế nào 

thì người gieo giống 

không thấy. Tuy nhiên 

hạt giống vẫn mọc lên. 

Và sau cùng lớn thành 

cây và trổ sinh bông trái. Trong dụ ngôn về hạt giống. Chúa 

Giêsu tự ví mình như người gieo giống. Hạt giống là tượng 

trưng cho lời Chúa. Mùa gặt có nghĩa là việc nhận lãnh lời 

Chúa. Trong dụ ngôn này, Chúa muốn dạy ta sự nhẫn nại, 

chờ đợi và xác tín vào chương trình cứu độ nhiện mầu cuả 

Thiên Chúa.  

 

Dụ ngôn thứ hai trong Phúc Âm nói về sự nảy nở và tăng 

trưởng của cây cải. Hạt cải chỉ là hạt giống rất nhỏ bé. Tuy  
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Nhiên hạt giống vẫn mọc lên. Và sau cùng lớn thành cây và 

trổ sinh bông trái. Trong dụ ngôn về hạt giống. Chúa Giêsu 

tự ví mình như người gieo giống. Hạt giống là tượng trưng 

cho Lời Chúa. Mùa gặt có nghĩa là việc nhận lãnh lời Chúa. 

Trong dụ ngôn này, Chúa muốn dạy ta sự nhẫn nại, chờ đợi 

và xác tín vào chương trình cứu độ nhiệm mầu của Thiên 

Chúa. 

 

Dụ ngôn thứ hai trong Phúc Âm nói về sự nảy nở và tăng 

trưởng của cây cải. Hạt cải chỉ là hạt giống rất nhỏ bé. Tuy 

nhiên khi lớn thành cây, chim trời có thể đến núp bóng. 

Trong ngụ ngôn về hạt cải, Chúa Giêsu muốn nói về sự thiết 

lập nước Chúa ở trần gian với con số rất nhỏ bé là mười hai 

tông đồ. Còn chính đời sống của Chúa cũng bắt đầu bằng 

những việc tầm thường nhỏ bé. Chúa chọn sinh ra trong 

hang bò lừa, Mẹ Chúa là bà Maria nội trợ. Cha nuôi Chúa là 

bác thợ mộc Giuse, đơn sơ chất phác. Tại sao Chúa lại 

không chọn những triết gia lỗi lạc trong đế quốc La mã hay 

những nhà hùng biện Hy lạp để làm môn đệ? Phải chăng đó 

cũng là đường lối nhiệm mầu của Chúa ở trần gian là bắt 

đầu bằng những việc nhỏ bé.  

 

Đặc tính thứ hai của nước Chúa là phát triển cách từ từ tiệm 

tiến. Nước Chúa đã được ngôn sứ Edêkien tiên báo cả hơn 

400 năm trước kỷ nguyên, khi nói về một chồi non từ ngọn 

cây hương bá, được trồng trên đỉnh núi cao, trổ sinh cành lá 

và hoa trái, khiến muôn chim trời đến nấp bóng (Ed 17:22-

23). 

 

Trải qua suốt dòng lịch sử Thiên Chúa giáo, Giáo Hội vẫn 

tồn tại và phát triển mặc dầu với những cuộc bắt đạo gắt gao 

trên khắp thế giới. Sử gia Tertukianô viết: Máu các thánh tử 

đạo là hạt giống gieo vãi đức tin. Máu của hơn 100.000 các 

vị tử đạo Việt Nam, trong đó có 118 vị đã được phong thánh 

là hạt giống gieo vãi đức tin vào Giáo Hội quê hương. Như 

vậy Giáo Hội hay nước Thiên Chúa ở trần gian có thể ví như 

một cánh đồng trăm hoa đua nở dưới muôn vàn màu sắc. 

Giáo hội giang tay ôm nhận tất cả mọi người thuộc mọi 

chủng tộc, màu da, văn hóa và ngôn ngữ. Giáo hội gồm 

người da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, da sạm. Giáo hội 

gồm đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé. Đến công trường thánh 

Phêrô người ta sẽ thấy hình ảnh này rõ rệt và cụ thể. Hai 

vòng bán nguyệt gồm nhiều hàng cột đồ sộ bao quanh công 

trường thánh Phêrô giống như hai cánh tay của Giáo Hội mẹ 

giang ra đón nhận con cái qui tụ về từ khắp tứ phương thiên 

hạ. 

 

Nước Thiên Chúa phải được tăng trưởng về cả hai phương 

diện: về lượng và phẩm. Mỗi khi người ta thấy có người 

lãnh nhận đức tin qua Bí tích Rửa tội, là nước Chúa được 

tăng trưởng về con số. Tuy nhiên nhiều khi người ta quá chú 

tâm về con số, mà quên đi phẩm chất của nước Chúa. 

 

Hôm nay ta cần xét nước Thiên Chúa có ở trong tâm hồn và 

đời sống của người theo đạo Chúa hay không? Người công 

giáo có thể khoe các thứ chứng chỉ trong đạo như chứng chỉ 

Rửa tội, Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Hôn phối.. nhưng chưa 

chắc người ta có trưởng thành về đức tin chưa? Nước Thiên 

Chúa ở trong tâm hồn người có đạo khi người ta thực sự 

sống đức tin hay sống đạo - đạo hàng dọc và đạo hàng 

ngang – khi người ta tôn thờ Chúa và thể hiện đức ái ra bằng 

lời nói và việc làm. Nói tóm lại, nước Thiên Chúa phải ở 

trong tâm hồn và đời sống người có đạo, khi người ta biết 

đem đạo vào đời, thay vì đem đời vào đạo. 

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn 

chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu 

thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia 

rẽ. Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin 

đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi 

làm chúng con ngủ quên. 

 

Ước gì Hội Thánh trở nên men được vùi sâu trong khối bột 

loài người để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. 

Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp để chim trời muôn 

phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho Hội Thánh trở nên bàn 

tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui 

và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một 

Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong 

Hội Thánh. Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại 

nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen. 

“Chúa Nói Với Ta, Ta Đáp Trả Lời Chúa” 

 

 

     

Niềm Tâm Sự 
 

"Anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em." 

(Gio-an 15:12) 
 

Giê-su nói với môn sinh 

Những lời tâm huyết tôn vinh Cha mình 

Cha yêu Ta thật hết tình 

Ta yêu môn đệ hữu hình thiết tha 

Anh em hãy ở trong Ta 

Điều răn tuân phục không xa lời Thầy 

Chính Ta cũng giữ vơi đầy 

Lời Cha truyền dạy hằng ngày thực thi 

Hầu anh em được an vi 

Hỉ hoan hạnh phúc nào chi sánh bằng 

Điều Thầy giáo huấn rõ rằng 

Yêu nhau chí thiết vĩnh hằng Thầy yêu 

Tình yêu huyền nhiệm cao siêu 

Ấy là thí mạng toàn thiêu thân mình 

Cho người bạn hữu ân tình 

Đẹp lòng Cha ở thiên đình lắm thay 

Anh em là bạn hôm nay 

Nếu như giữ trọn hăng say lời Thầy! 

* Nguyễn Sông Núi 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, May 10, 2012)                         
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