
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CHÚA NHẬT 5  MÙA CHAY  NĂM A 

6  – 4 - 2014 
“ Nối kết với Chúa Giêsu là Nguồn ban Sự Sống” 

 
 Tin Mừng: (Ga 11,1-45)  
 
1
 Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, 

làng của hai chị em cô Macta và Maria. 
2
 Cô Maria là người 

sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân 
Người.  Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô. 

3
 Hai 

cô cho người đến nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, người 
Thầy thương mến đang đau nặng." 

4
 Nghe vậy, Ðức Giêsu 

bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày 
tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên 
Chúa được tôn vinh."  
5
 Ðức Giêsu quý mến cô Macta, 

cùng hai người em là cô Maria và 
anh Ladarô. 

6
 Tuy nhiên, sau khi 

được tin anh Ladarô lâm bệnh, 
Người còn lưu lại thêm hai ngày tại 
nơi đang ở. 

7
 Rồi sau đó, Người nói 

với các môn đệ: "Nào chúng ta 
cùng trở lại miền Giuđê!" 

8
 Các 

môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây 
người Do thái tìm cách ném đá 
Thầy, mà Thầy lại còn đến đó 
sao?" 

9
 Ðức Giêsu trả lời: "Ban 

ngày chẳng có mười hai giờ đó sao?  Ai đi ban ngày thì 
không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế gian này. 

10
 Còn ai 

đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!" 
11

 
Người nói những lời này, sau đó Người lại bảo họ: "Ladarô, 
bạn của chúng ta đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức 
anh ấy đây." 

12
 Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu 

anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." 13 Ðức Giêsu nói 
về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc 
ngủ thường. 

14
 Bấy giờ Người mới nói rõ: "Ladarô đã chết. 

15
 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để 

anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." 
16

 Ông 
Tôma, gọi là Ðiđymô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng 
ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"  
17

 Khi đến nơi, Ðức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong 
mồ được bốn ngày rồi. 

18
Bêtania cách Giêrusalem không 

đầy ba cây số. 
19

 Nhiều người Do thái đến chia buồn với hai 
cô Macta và Maria, vì em các cô mới qua đời. 

20
 Vừa được 

tin Ðức Giêsu đến, cô Macta liền ra đón Người.  Còn cô 
Maria thì ngồi ở nhà. 

21
 Cô Macta nói với Ðức Giêsu: "Thưa 

Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 
22

 Nhưng 
bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, 
Người cũng sẽ ban cho Thầy." 

23
 Ðức Giêsu nói: "Em chị sẽ 

sống lại!" 
24

 Cô Macta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, 
 

 
 
 
 

 
 

 
khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." 

25
 Ðức Giêsu liền 

phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 
Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

 26
Ai sống và tin vào 

Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"  
27

Cô Macta đáp: "Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin Thầy là Ðức 
Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian." 

28
 Nói 

xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, 
Thầy gọi em đấy!" 

29
 Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và 

đến với Ðức Giêsu. 
30

 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng 
vẫn còn ở chỗ cô Macta đã ra đón Người.  

31
Những người 

Do thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô 
vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc 
em. 

32
Khi đến gần Ðức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, 

liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở 
đây, em con đã không chết." 

33
Thấy cô 

khóc, và những người Do thái đi với cô 
cũng khóc, Ðức Giêsu thổn thức trong 
lòng và xao xuyến. 

34
Người hỏi: "Các 

ngươi để xác anh ấy đâu?" Họ trả lời: 
"Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." 
35

Ðức Giêsu liền khóc. 
36

Người Do thái 
mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh 
Ladarô biết mấy!" 

37
 Có vài người trong 

nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho 
người mù, lại không thể làm cho anh ấy 
khỏi chết ư?" 

38
 Ðức Giêsu lại thổn thức 

trong lòng. Người đi tới mộ.  Ngôi mộ đó 
là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 Ðức Giêsu nói: "Ðem 
phiến đá này đi."  Cô Macta là chị người chết liền nói: 
"Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được 
bốn ngày." 40 Ðức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với 
chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên 
Chúa sao?" 

41
 Rồi Người ta đem phiến đá đi.  

Ðức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, 
vì Cha đã nhậm lời con. 

42
 Phần con, con biết Cha hằng 

nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con 
đã nói để họ tin là Cha đã sai con." 

43
 Nói xong, Người kêu 

lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" 
44

 Người chết liền 
ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn.  Ðức Giêsu 
bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi!" 

45
 Trong 

số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng 
kiến việc Ðức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.  
 
 Suy Niệm: 
 
Sự sống vô cùng quý báu. Mạng sống hơn đống vàng. “Thà  
là một con chó (đang) sống còn hơn là một con sư tử chết.” 
(nhà văn Jack London). Ai cũng khao khát sống, sống lâu 
sống khoẻ, trẻ mãi không già. Người ta mưu cầu sự sống 
bằng đủ mọi cách, với bất cứ giá nào. Nếu có phương thuốc 
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trường sinh, thì dù phải mua với giá cao ngất, thậm chí phải 
bán cả gia tài mới đủ, người  ta cũng quyết mua cho bằng 
được. Khát vọng lớn nhất của nhân loại là khát sống. Cho dù 
cuộc sống hôm nay chỉ là tạm bợ, nay có mai không, có 
nhiều đắng cay cơ cực, có nhiều vất vả muộn phiền, nhưng 
ai ai cũng khát khao được sống.  
  
Cái chết của Ladarô nói lên thân phận mong manh kiếp 
người. Cuộc đời của Ladarô cũng mong manh như thế. Đang 
nửa chừng xuân, đang tuổi còn dồi dào sức sống, Ladarô vội 
vã từ giã cuộc đời, để lại vô vàn đau thương tiếc nuối cho 
thân nhân cũng như bè bạn.  Đó là một mất mát vô cùng lớn 
lao mà không gì trên đời bù đắp nổi. Mất gì người ta cũng có 
thể kiếm lại được và có thể tậu lại cái mới tốt hơn; còn mất 
mạng sống là mất tất cả và dường như chẳng còn cách nào 
phục hồi lại được!  
 
Chính vì thế mà khi Ladarô chết đi, bà con họ hàng vô cùng 
thương tiếc. Cho dù Ladarô đã an nghỉ trong mộ bốn ngày 
rồi mà hai người chị là Matta và Maria vẫn còn ngậm ngùi 
thổn thức... Ngay cả Chúa Giêsu khi đến thăm mộ cũng 
không cầm được nước mắt trước cái chết của người thanh 
niên còn xuân trẻ này. Chúa Giêsu đem lại sự sống đời đời 
cho nhân lọai. Vậy phải tìm đâu cho có sự sống lâu bền? 
Phải làm gì để biến đổi đời sống mau qua trở thành vĩnh 
cửu? 
 
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta bí 
quyết. Ngài tỏ cho Matta và Maria biết bí quyết nầy: “Ta là 
sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ 
được sống”. Nếu chỉ nói suông thì lời nói đó chẳng có giá trị 
gì. Điều quan trọng là lời khẳng định của Chúa Giêsu được 
củng cố bằng sự việc kèm theo. Dù Ladarô đã chết và được 
mai táng trong mộ bốn ngày rồi, thân xác bắt đầu sình lên và 
đã nặng mùi, thế mà khi Chúa Giêsu kêu gọi: "Ladarô, hãy 
ra đây!" thì người chết bắt đầu vươn vai trỗi đậy, bước ra 
khỏi mồ theo lời Chúa truyền dạy trước sự kinh ngạc của 
những người chứng kiến, trước sự hoan hỉ khôn tả của thân 
nhân họ hàng.  
 
Sự kiện Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại, kèm theo sự 
kiện chính Ngài đã tự mình sống lại sau khi đã chết trên thập 
giá và mai táng trong mồ… chứng tỏ rằng Ngài là Đấng 
hằng sống và có thể ban sự sống cho mọi người. 
Hãy kết nối với Chúa Giêsu để nhận được sự sống đời đời  
Chúa Giêsu là Nguồn ban sự sống. Muốn sống đời đời thì 
hãy kết nối với Chúa Giêsu. Bóng đèn muốn được toả sáng 
thì phải kết nối với nguồn điện. Cành nho muốn được trổ 
sinh hoa trái phải được tháp nhập vào thân nho. 
Bàn tay muốn sống còn và hoạt động thì phải liên kết với cơ 
thể. Con người muốn được sống dồi dào và vĩnh cửu thì phải 
nối kết với Nguồn ban sự sống là Chúa Giêsu.  
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, qua bí tích Rửa Tội, Chúa đã nối kết chúng 
con nên một với Chúa, để được trở thành chi thể của Chúa. 
Qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng con được trở 
nên đồng huyết nhục với Chúa và từ đó, sự sống thần linh 
của Chúa được thông truyền cho chúng con. 

Tiếc thay, khi phạm tội trọng, chúng con đã tự cắt lìa mình 
ra khỏi Chúa như cành nho lìa thân nho, như bàn tay bị cắt 
lìa khỏi cơ thể và như thế chúng con đánh mất sự sống đời 
đời.  Xin cho chúng con sớm giao hòa với Chúa qua bí tích 
Giải Tội, để được nối kết lại với Chúa và để cho sự sống 
thần linh của Chúa tiếp tục thông truyền cho chúng con. 
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

13 – 4 – 2014 
 

 Tin Mừng:   Mt 21, 1-11 

 
1
 Khi thầy trò Ðức Giêsu đến gần 

thành Giêrusalem và tới làng 
Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Ðức 
Giêsu sai hai môn đệ và

 2
 bảo: 

"Các anh đi vào làng trước mặt 
kia, và sẽ thấy ngay một con lừa 
mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa 
con bên cạnh.  Các anh cởi dây ra 
và dắt về cho Thầy. 

3
 Nếu có ai 

nói gì với các anh, thì trả lời là 
Chúa cần đến chúng, Người sẽ 
gởi lại ngay." 

4
 Sự việc đó xảy ra 

như thế để ứng nghiệm lời ngôn 
sứ:  

5
 Hãy bảo thiếu nữ Sion: Kìa 

Ðức Vua của ngươi đang đến với 
ngươi, hiền hậu trên lưng lừa, 

lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.  
6
 Các môn đệ ra đi và làm theo lời Ðức Giêsu đã truyền. 

7
 

Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình 
trên lưng chúng, và Ðức Giêsu cỡi lên. 

8
 Một đám người rất 

đông lấy áo mình trải xuống mặt đường, một số khác lại 
chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. 

9
 Ðám đông, người đi 

trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua 
Ðavít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa! Hoan 
hô trên các tầng trời.  10 Khi Ðức Giêsu vào Giêrusalem, cả 
thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: "Ông này là ai vậy?" 
11

 Ðám đông trả lời: "Ngôn sứ Giêsu, người Nadarét, xứ 
Galilê đấy!"  
 
 Suy Niệm:  
 
Từ trước tới nay, chưa một lần nào Ðức Giêsu tìm cho mình 
chút vinh quang trần thế. Còn bây giờ, khi cái chết đã gần 
kề, Ngài chấp nhận sự tán tụng của đám đông, và chính 
Ngài cũng muốn ngồi trên lưng một con lừa để khiêm tốn 
tiến vào thành thánh. Nhiều người trải áo hay chặt cành cây 
rải trên lối đi. Tiếng hò reo vang dậy. Người ta tung hô Ngài 
là Ðấng Mêsia, là Con vua Ðavít. Quả thật Ngài là Vua 
Mêsia, nhưng rồi đây người ta sẽ biết cách làm vua của 
Ngài: qua đau khổ và cái chết ô nhục trên thập giá.  
 
Lễ Lá là một lễ vui, nhưng lại đượm buồn. Ta được nghe bài 
thương khó trong thánh lễ. Tuần thánh đã bắt đầu. Ðức 
Giêsu bước vào những ngày cuối đời. Rước lá đi theo Ngài 
trong vài giờ là điều dễ. Theo Ngài giữa lúc Ngài được tung 
hô, chẳng khó gì. Nhưng tiếp tục theo Ngài và ở lại khi Ngài 
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 bị mọi người bỏ rơi, điều đó khó hơn nhiều. Chúng ta 
thường cảm thấy mệt khi nghe đọc bài Thương Khó. Nếu 
chúng ta dành thì giờ để suy niệm về cuộc khổ nạn, ta sẽ 
thấy lời nói và thái độ của Ðức Giêsu có sức nâng đỡ và biến 
đổi ta, giúp ta đón nhận mọi gai góc của cuộc sống. Cần cảm 
nghiệm những đau đớn trên thân xác Chúa, nhưng đừng 
quên những nỗi đau sâu kín của trái tim Ngài, và nhất là 
đừng quên nhận ra một Tình Yêu, Tình Yêu vô cùng lớn đối 
với Cha và nhân loại. Chỉ Tình Yêu mới làm cho khổ đau 
sinh trái. Con Thiên Chúa không xa lạ với khổ đau của phận 
người. Ngài biết thế nào là bị vu khống, bất công, phản bội, 
thế nào là bị nhục nhã, sợ hãi, cô đơn và giết chết. Ngài 
không phân tích mầu nhiệm đau khổ, nhưng Ngài đón lấy 
đau khổ với rất nhiều tình yêu, và lập tức nó có ý nghĩa.  
 
Bạn có thể thấy mình giống Giuđa, Phêrô hay Philatô. 
Chẳng ai vô tội trước cái chết của Con Thiên Chúa. Hãy đi 
với Ðức Giêsu qua từng chặng 
đường, từ Vườn Dầu đến tận Núi 
Sọ. Ðừng theo Chúa như một 
người lạ quay video cho đám tang, 
bởi lẽ mọi sự Ngài chịu là vì bạn 
và cho bạn. Sau khi đã thấm 
nhuần cuộc Khổ Nạn, bạn sẽ thấy 
mình yêu thánh giá của Chúa hơn, 
mến thánh giá của mình hơn, và 
kính trọng thánh giá của người 
khác hơn.  
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi 
hỏi khắt khe nhất của Chúa.  Xin dạy con biết theo Chúa vô 
điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn 
con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn 
cả chính con yêu con.  
Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều theo 
Chúa mà không tính toán thiệt hơn, anh hùng vượt trên mọi 
nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném 
mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.  Ước gì khi 
dâng lên Chúa những hy sinh làm cho con tim con rướm 
máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một 
lòng theo Chúa.  

    *** 

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH NĂM A 
20 – 4 – 2014 

“Tảng đá và ngôi mộ trống” 

 Tin Mừng: Ga 20, 1-9  
1
 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà 

Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 
2
 

Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức 
Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi 
mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?" 

3
 Ông 

Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 
4
 Cả hai người cùng chạy. 

Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ 
trước. 

5
 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở 

đó, nhưng không vào. 
6
 Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến 

nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 
7
 

và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các 
băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 

8
 Bấy giờ 

người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã 
thấy và đã tin. 

9
 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: 

theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.  
 
 Suy Niệm:    
   
Đang khi thế quyền Roma vui mừng vì đã triệt tiêu được 
một mầm mống nổi loạn và thần quyền Do Thái “phấn khởi 
hồ hởi” vì đã “xóa sổ một nhóm tà đạo” mà tên cầm đầu là 
Giêsu Nazareth; thì nhóm các môn đệ của Ngài ẩn náu trong 
một ngôi nhà “các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do 
Thái” (Ga 20,19).  
 
Hai ngày trôi qua một cách nặng nề. Nặng nề bởi những băn 
khoăn, những ưu tư và phiền muộn. Nhớ lại những gì Ông 

Thầy của mình đã nói hôm ở Galilê; 
các ông không khỏi bần thần “Con 
Người sẽ bị nộp vào tay người đời, 
họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau 
khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” 
(Mc 9,31). Không bần thần sao 
được! Thầy nói “y như kinh”… 
Thầy đã bị bắt, đã bị nhục mạ… 
đánh đòn và cuối cùng là bị chết treo 
trên thập giá tại đồi Golgotha…  
 
Và giờ đây, bốn mươi tám tiếng 
đồng hồ đã trôi qua. Bình minh của 
ngày thứ ba sắp ló dạng… Sao vẫn 

chưa thấy động tĩnh gì nhỉ! Hay là… hay 
là!!! Khi các ông còn đang thì thầm to nhỏ với nhau thì 
những bước chân chạy huỳnh huỵch của Maria Macdala đã 
phá tan bầu khí tĩnh lặng. Với khuôn mặt đầy sự căng thẳng, 
bà ta lắp ba lắp bắp nói với Simon Phêrô: “(Tôi) thấy tảng 
đá đã lăn ra khỏi mộ” rồi! Giọng nói của bà ta mỗi lúc một 
dồn dập hơn: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng 
tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” (Ga 20,1-2).    
 
Không một phút chần chừ, “Phêrô và môn đệ kia đi ra mộ” 
(c.3). Hai ông chạy bán sống bán chết. Một quang cảnh 
không thể tin được. Ngôi mộ đã bị xới tung lên. Ngôi mộ 
trống rỗng… Chỉ còn “những băng vải để ở đó, và khăn che 
đầu của Đức Giêsu” (Ga 20, 6). Câu chuyện được kể tiếp 
rằng “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8). Vâng, chỉ có hai 
hiện tượng “tảng đá đã lăn ra khỏi mộ” và “ngôi mộ trống” 
thế mà các ông tin rằng “Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi 
chết” (Ga 20, 9).  
…  
Thật ra các môn đệ không phải một sớm một chiều đã đặt 
niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Maria Macdala 
dẫu đã làm chứng rằng “(Khi) vào trong mộ, các bà thấy 
một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà 
hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Các bà tìm 
Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã 
trỗi dậy rồi, không còn đây nữa”. (Mc 16, 5-6).  Ôi! tệ 
thật… niềm tin của các ông lúc đó có thể nói rằng “Nửa tin 
nửa ngờ, tên lại trùng tên”… Thật vậy, dù đã được Maria 
Macdala nói “Người đang sống và bà đã thấy Người, các 
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ông vẫn không tin” (Mc 16, 11). Sự “hoài nghi” vẫn còn len 
lỏi trong tâm hồn các ông. Vì thế đã có lần khi Đức Giêsu 
hiện ra “đứng giữa các ông… các ông (lại) kinh hồn bạt vía, 
tưởng là thấy ma” (Lc 24, 36-37).      
 
Kết thúc bốn mươi ngày Phục Sinh với nhiều lần hiện ra 
củng cố lòng tin các môn đệ. Đức Giêsu, Người mở trí cho 
các ông hiểu Kinh Thánh. Người nói: “Có lời Kinh Thánh 
chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ 
cõi chết sống lại; phải nhân danh NGƯỜI mà rao giảng cho 
muôn dân”. (Lc 24,45). Và chỉ đến khi nhận lãnh ơn Thánh 
Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, các ông mới thực sự tin rằng 
“Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người 
khỏi những đau khổ của cái chết” (Cv 2,24).  
…  
Nếu xưa kia các thượng tế và kỳ mục dùng thủ đoạn hối lộ 
“cho lính một số tiền lớn” (Mt 28,12) để họ vu khống lên 
rằng “các môn đệ của (Giêsu) đã đến lấy trộm xác” hòng 
xuyên tạc niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh. Thì hôm nay – 
Satan – qua một vài cá nhân hoặc một vài tập thể tà quyền, 
vẫn kiên trì dùng  những thủ đoạn đó. Họ 
đưa ra những sự lừa dối rất thâm độc để tấn 
công Hội Thánh Chúa, đả phá sự Phục Sinh 
của Đức Giêsu Kitô.  
 
Một “the Da Vinci code”.  Một “the Gospel 
of Judas Iscariot” v.v… là những ví dụ điển 
hình. Đó là chưa kể đến những triết lý mù 
quáng cho rằng Thượng Đế đã chết, những 
chủ thuyết vô thần duy vật nghĩ rằng tôn 
giáo là thuốc phiện của nhân dân, những 
phương tiện thông tin đại chúng với những 
lời dối trá “Láo To”. Nó chẳng khác nào 
những tảng đá hoài nghi, những tảng đá 
kiêu ngạo dùng để che lấp ngôi mộ tâm hồn 
của mỗi chúng ta.  Làm thế nào để “lăn 
tảng đá ra khỏi cửa mộ (tâm hồn)… ta đây 
?” (Mc 16, 3). Thưa rằng chính Lời Chúa 
qua Kinh Thánh và Thánh Truyền. Tông đồ Gioan đã nói 
rằng: “Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin” (Ga 
20, 31). Và Hội Thánh, dẫu cho có bị ngàn năm bách hại, 
 vẫn chẳng từng tuyên xưng “Ngày thứ ba Người sống lại 
như lời Thánh Kinh” đó sao… Nhưng hơn hết để niềm tin 
Đức Giêsu Phục Sinh vững mạnh, không gì tốt hơn là hãy 
nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta “sức mạnh Thánh 
Thần”. Bởi “khi Người ngự xuống trên (chúng ta)”. Chúng 
ta không còn “phân vân… sợ hãi cúi gầm xuống mặt đất” 
(Lc 24, 4-5) ngồi lì nơi ngôi mộ trống nữa. Trái lại, nhờ 
“Thánh Thần ngự xuống trên (chúng ta)… Chúng ta sẽ trở 
thành chứng nhân” (Cv 1, …3). Chứng nhân cho niềm tin về 
sự Phục Sinh của Đức Kitô.  Petrus.tran 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa phục sinh, vì Chúa đã phục sinh nên con thấy 
mình chẳng còn gì phải sợ. Vì Chúa đã phục sinh 
nên con được tự do bay cao, không bị nỗi sợ hãi của phận 
người chi phối, sợ thất bại, sợ khổ đau, sợ nhục nhã và cái 
chết lúc tuổi đời dang dở. Vì Chúa đã phục sinh nên con 
hiểu cái liều của người Kitô hữu là cái liều chín chắn và có 

cơ sở. Cái liều của những nữ tu phục vụ ở trại phong. Cái 
liều của cha Kolbê chết thay cho người khác. Cái liều của 
bậc cha ông đã hiến mình vì Ðạo. Sự phục sinh của Chúa là 
một lời mời gọi mang một sức thu hút mãnh liệt khiến con 
đổi cái nhìn về cuộc đời: nhìn tất cả từ trên cao để nhận ra 
giá trị thực sự của từng thụ tạo. Sự phục sinh của Chúa giúp 
con dám sống tận tình hơn với Chúa và với mọi người. Và 
con hiểu mình chẳng mất gì, nhưng lại được tất cả. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT II MÙA PHỤC SINH NĂM A 
LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

27 – 4 – 2014 
 

 Tin Mừng: Ga 20, 19-31  
19

 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn 
đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. 
Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh 

em!" 
20

 Nói xong, Người cho các ông xem 
tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 
được thấy Chúa. 

21
 Người lại nói với các 

ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha 
đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và 
bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 

23
 

Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được 
tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm 
giữ."  
24

 Một người trong Nhóm Mười Hai tên là 
Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các 
ông khi Ðức Giêsu đến. 

25
 Các môn đệ khác 

nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa!" Ông 
Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở 
tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ 
đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn 

Người, tôi chẳng có tin." 
26

 Tám ngày sau, 
các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma 
ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, 
đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 

27
 Rồi 

Người bảo ông Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn 
xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng 
cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 

28
 Ông Tôma thưa Người: 

"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 
29

 Ðức Giêsu 
bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người 
không thấy mà tin!"  
30

 Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các 
môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong 
sách này. 

31
 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh 

em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để 
anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.  

 Suy Niệm:  

Sau khi được phục sinh, Ðức Giêsu được tôn vinh lên làm 
Chúa, nhưng Ngài vẫn dễ thương như xưa. Nỗi bận tâm lớn 
nhất của Ngài là các môn đệ. Việc làm quan trọng nhất của 
Ngài là đi thăm các ông. Ngài đưa các ông ra khỏi nỗi sợ hãi 
co quắp, khỏi căn nhà đóng kín cửa âm u. Ngài chúc cho họ 
bình an ba lần (c.19.21.26), thứ bình an ngay giữa những bất 
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an, dao động. Ðức Giêsu phục sinh cho họ xem các vết 
thương. Thân xác chiến thắng của Ngài sẽ mãi mãi mang 
dấu tích của cuộc khổ nạn. Các môn đệ vui mừng vì được 
thấy Chúa, vì được Ngài cho tham dự vào cùng một sứ 
mạng: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." 
 
Chỉ có một người không vui, đó là ông Tôma. Ông này vốn 
có óc thực tiễn (Ga 11,16; 14,5). Chẳng rõ vì sao ông hụt 
gặp Ðức Giêsu phục sinh. Chỉ biết ông đã "không ở với" các 
môn đệ, lúc Ngài đến. Có vẻ giữa ông và cả nhóm có cái gì 
xa cách. Sự xa cách này trở nên rõ rệt hơn, khi ông thẳng 
thắn từ chối tin vào lời chứng của các bạn: "Chúng tôi đã 
thấy Chúa." Nhưng ông lại rất tin vào chính mình, vào giác 
quan. "Nếu tôi không thấy... nếu tôi không xỏ ngón tay... 
nếu tôi không thọc bàn tay... tôi sẽ chẳng tin đâu." Ông có 
thái độ như một nhà khoa học thực nghiệm. Ðức Giêsu phục 
sinh đến với nhóm, nhưng không quên một ai. Ngài muốn 
cho Tôma được toại nguyện. 
 
Tuần sau, khi Tôma ở với nhóm, thì Ngài hiện đến. Ngài chê 
ông cứng lòng trước những lời chứng của anh em, nhưng 
Ngài vẫn thoả mãn từng điều ông đòi hỏi. Rốt cuộc Tôma 
cũng được thấy và tin như anh em. Ðức tin của chúng ta 
hôm nay dựa trên đức tin của những người đã thấy và đã tin, 
đã dám hy sinh mạng sống để nói rằng Ngài sống lại. 
 
Quanh chúng ta vẫn có nhiều người giống Tôma. Họ đòi 
"thấy và chạm đến" những thực tại vô hình, như Thiên Chúa, 
linh hồn, đời sau. Nếu "thấy và chạm" có nghĩa là "có cảm 
nghiệm", thì đòi hỏi trên thật là chính đáng. Ðức Giêsu đã 
cho Tôma được thấy và chạm đến Ngài. Chúng ta cũng phải 
có khả năng giúp người khác thấy và chạm đến những điều 
vô hình nhưng có thật. Chúng ta cần sống như người đang 
thấy Thiên Chúa, cần thanh thoát như người đã đụng đến 
trời cao, cần bay lên khỏi cái nặng nề của thân xác như 
người đã cảm được cái nhẹ bổng của linh hồn. 
 
Truyền giáo là làm cho người ta tin, làm cho người ta thấy 
và chạm đến Thiên Chúa. Nhưng trước hết, mỗi người 
chúng ta phải nói được rằng: "Tôi đã thấy Chúa" (Ga 20,18). 
Và tất cả cộng đoàn chúng ta phải nói được rằng: "Chúng tôi 
đã thấy Chúa" (Ga 20,25). 
  
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc 
Vượt qua của Chúa, xin cho con biết sống cuộc Vượt qua 
mỗi ngày của con, Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ. Vượt 
qua những đam mê đang kéo ghì con xuống. Vượt qua nỗi 
sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của 
Vườn Dầu. Vượt qua những khắc khoải của niềm tin. Vượt 
qua những thành kiến con có về người khác... Chính vì Chúa 
đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù 
phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương 
Chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin 
tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống 
mãnh liệt của Chúa. 

Veritas 
 

 

 
 

  
10 Lý Do Để Mỉm Cười 

 
Trong Tiếng Anh từ “SMILE” có nghĩa là 
“Nụ Cười”: bạn có biết nụ cười được tạo nên 
những yếu tố nào: 
 

-Sweet: ngọt ngào. 
- Marvellous: tuyệt diệu. 
- Immensely likeable: khả ái. 
- Loving: đáng yêu 
- Extra special: ngoại biệt 

 
Nụ cuời tưởng chừng như rất bình thường 
nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã 
hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta 
sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta 
sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu 
không có nụ cười? Nụ cười có thể xua tan mọi 
đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi 
nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi 
người đến gần nhau hơn…  
 
Nụ cười là thứ tài sản quí giá mà không phải 
ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở 
rộng lòng mình để đón nhận nó...  Hãy tạo 
cho mình nụ cười bằng những việc làm có ý 
nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết 
chừng nào? Bạn  có thể làm cho bản thân 
mình trở thành một con người mới: buổi sáng 
thức dậy mỉm cười, mỉm cười bước ra khỏi 
nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm 
việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười 
– tất cả điều này làm một thói quen tốt.  
 
Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể 
thực hiện được. Khi bạn tặng nụ cười cho 
người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được 
niềm vui chân chính, người khác có được sự 
cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng 
có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh 
chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì 
một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim 
muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta mỉm cười!  

     
 Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của 

chúng ta. 
 Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm. 
 Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã 

và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa. 
 Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn. 
 Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần. 
 Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho 

người khác. 
 Mỉm cười với người khác, người khác 

cũng  sẽ mỉm cười.  
 Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự 

tin và thu hút.  
 Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo 

lắng của người.  
 Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu 

đích thực. 
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