
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT 7  PHỤC SINH  NĂM A 
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

1  – 6  - 2014  

 Tin Mừng: (Mt 28,16-20) 

 
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:  
 
Nơi mục tựa ngắn của một tập sách do chính mình viết có 
tựa đề: "Biết Và Không Biết Về Thiên Chúa". Tác giả Ðức 
Hồng Y Sacrunez, một triết gia và cũng là một thần học gia 
nổi tiếng của thập niên 60 đã trình bày niềm xác tín của 
mình như sau: 
"Người ta không thể nào không nói về Thiên Chúa, mọi kinh 
nghiệm tốt xấu, tích cực hay tiêu cực đều đưa con người đến 
việc đặt vấn đề về Thiên Chúa. Con người không thể loại bỏ 
hay quên hẳn Thiên Chúa được, con người vẫn nói về Thiên 
Chúa, nhưng khi nói rồi con người cảm thấy lời nói của 
mình về Ngài như không có ý nghĩa gì cả, lời nói đó trở 
thành như một sự im lặng to lớn." 
 
Từ nhận định trên đây Ðức Hồng Y rút ra hai điểm kết luận 
ngắn rất quan trọng: 
- Thứ nhất, con người cần trân trọng quí mến những lời nói, 
tuy là của con người nhưng đã được Thiên Chúa sử dụng để 
mạc khải chính Mình cho con người. 
- Thứ hai, để lời nói của mình về Thiên Chúa có được chút 
giá trị nào đó, diễn tả thực thể Thiên Chúa thì con người cần 
có cảm nghiệm về Thiên Chúa. 
Chúng ta ghi nhận là các Tông Ðồ ngày xưa đã thực hiện hai 
điều căn bản này. Họ trân trọng, quí mến lời Chúa giảng 
dạy. Họ trung thành thông truyền, không xuyên tạc và các 
ngài là những kẻ có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa trước khi 
ra đi rao giảng cho kẻ khác. Chúa đã gọi các Tông Ðồ để các 
ngài sống bên cạnh Chúa trong suốt thời gian Chúa giảng 
dạy, đến độ tác giả của thư thứ nhất Thánh Gioan và truyền 
thống cho là thánh Gioan Tông Ðồ, một trong mười hai 
Tông Ðồ đã sống bên cạnh Chúa trong suốt cuộc đời rao 
giảng, tác giả thư thứ nhất thánh Gioan đã viết ngay đầu thư 
như sau:  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
"Những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã chạm đến về Ngôi 
Lời Hằng Sống, về Con Thiên Chúa, chúng tôi loan truyền 
lại cho anh chị em." 
 
Mừng Lễ Chúa Lên Trời hôm nay, chúng ta được mời gọi 
như các Tông Ðồ ngày xưa, tiếp tục công việc của Chúa. 
Trước khi lên trời, Chúa đã ra lệnh cho các Tông Ðồ: "Mọi 
quyền hành trên Trời, dưới đất, được trao ban cho Thầy, 
chúng con hãy ra đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho 
họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy và 
tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và Thầy ở 
cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." 
 
Người ta không thể nào không nói về Thiên Chúa. Chúng ta, 
những đồ đệ của Chúa không thể nào không chia sẻ về Chúa 
cho anh chị em, không những bằng lời nói mà còn bằng 
những việc làm. Nhưng để làm chứng nhân cho Chúa thì hai 
điều kiện căn bản mà Ðức Hồng Y đã nhắc cho chúng ta là 
trân trọng, quí mến những lời nói của Chúa, đây là những 
lời mà Con Thiên Chúa Nhập Thể đã nói cho con người biết 
về mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta cần trân trọng, quí mến 
Lời đó. Những Lời đó và cũng là những Lời mà Con Thiên 
Chúa đã chọn để mạc khải Thiên Chúa cho con người. 
Chúng ta cần trân trọng những Lời đó. 
 
Ðiểm thứ hai, chúng ta cần sống trực tiếp có cảm nghiệm về 
Chúa, sống với Chúa trước để có thể làm chứng cho Chúa: 
"Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế." Trân 
trọng tuân giữ lời rao giảng và duy trì kinh nghiệm khi gặp 
Chúa, sống với Chúa qua đời sống cầu nguyện, việc cử hành 
Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Thánh Thể là phương thế để 
Chúa hiện diện, để Chúa thực hiện điều Ngài đã quả quyết: 
"Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế." 
 
Chúng ta không nên có thái độ vắng chủ nhà gà vọc niêu 
tôm, kể Chúa như kẻ ra đi đã khuất mắt không còn hiện diện 
trên trần gian này nữa, để chúng ta được tự do gây xáo trộn, 
tự do phá bỏ mọi giá trị. Chúa Lên Trời là một biến cố khai 
mạc giai đoạn mới, giai đoạn của một sự hiện diện mới và 
của sự dấn thân mới của mỗi người chúng ta để làm chứng 
cho Chúa. Chúng ta cần sống với Chúa, lắng nghe Lời Chúa 
và trân trọng tuân giữ Lời Chúa để trở thành những chứng 
nhân của Chúa. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Xin Chúa giúp mỗi người chúng con được thực hiện điều 
này và cho chúng con được trưởng thành trong đức tin. 
Amen. 
                                              *** 
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CHÚA NHẬT  
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

8 – 6 – 2014 
“Hơi Thở Của Thiên Chúa”  

 Tin Mừng:  
9
 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." 
 
 Suy Niệm:  
 
Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi lại câu chuyện 
như sau: Có một đệ tử đến thưa với vị linh đạo của mình: 
“Thưa thầy, con muốn gặp Chúa”. Vị linh đạo chỉ đáp trả 
bằng một cái mỉm cười thinh lặng. Ngày hôm sau, người 
môn sinh trở lại và bày tỏ cũng một ước muốn. Vị linh đạo 
vẫn mỉm cười tiếp tục giữ sự im lặng cố hữu của ông. Một 
ngày đẹp trời nọ, ông đưa người thanh niên đến một dòng 
sông. Thầy trò cùng trầm mình xuống nước. Chờ cho người 
đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát, bất 
thần vị linh đạo túm lấy anh và dìm xuống nước hồi lâu. 
Người thanh niên cố gắng vùng vẫy đế trồi lên mặt nước. 
Lúc bấy giờ vị linh đạo mới hỏi anh: “Khi bị dìm xuống 
nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?”. Không một 
chút suy nghĩ, người đệ tử đáp: “Thưa thầy, con cần có 
không khí để thở””. Lúc bấy giờ vị linh đạo mới dẫn giải: 
“Con cảm thấy cần gặp Chúa như con cần khí thở không? 
Nếu con cảm thấy cần như thế, con sẽ gặp được Ngài tức 
khắc. Ngược lại, nếu con không hề cảm thấy cần như thế thì 
cho dù con có vận dụng tất cả tài trí và cố gắng,  con cũng sẽ 
không bao giờ gặp được Ngài”. 
 
Sự sống của chúng ta là do Thiên Chúa ban tặng. Chính nhờ 
tham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta được sống. Bao 
lâu còn hơi thở là còn sống. Tắt thở là chết. Trong buổi đầu 
công trình tạo dựng. Thiên Chúa đã thổi hơi vào Ađam, con 
người đầu tiên, để Ađam có sự sống, để Ađam trở nên bạn 
hữu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đã lặp lại 
hành động ấy khi Ngài xuất hiện giữa các môn đệ và thổi 
hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” 
(Ga 20,22). Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống của 
Thiên Chúa, là nhận lấy tinh thần của Thiên Chúa. vì Thánh 
Thần là Thần Khí, là Hơi Thở của Thiên Chúa. 
 
Ađam đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa để sống vai trò 
nguyên tổ của loài người. Các môn đệ cộng đoàn Phục Sinh 
đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa để làm chứng về Chúa 
Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta, cũng đã nhận được hơi thở 
của Thiên Chúa khi chúng ta được dìm trong Nước Thánh 
Tẩy và được xức dầu trong bí tích Thêm Sức. Hơi thở, sức 
sống, tinh thần của Thiên Chúa được “hà hơi” vào trong ta.  
Vấn đề là chúng ta có biết sống bằng hơi thở Thần Linh ấy  
không.  

Thánh Phaolô khi nói về các ơn sủng Thiên Chúa ban cho 
mọi chi thể thuộc thân thể Đức Kitô đã đề cao Đức Ái như 
một đặc ân của Thánh Thần. “Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền 
hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 
không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng 
giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, 
nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin 
tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7). 
 
Sống đức Ái, sống yêu thương là sống bằng hơi thở của 
Thiên Chúa, là kết hợp với Thiên Chúa Tình Yêu, là sống 
trong Thánh Thần. Chỉ có yêu thương mới làm cho con 
người sống và phát triển thực sự. Chỉ có yêu thương mới 
làm cho con người thay đổi, canh tân, hoán cải. Ai yêu 
thương nhiều là người ấy thay đổi nhiều, vì tình yêu sẽ dẫn 
đưa chúng ta đến chốn vô cùng, vô tận của cuộc sống. Ai 
yêu thương nhiều và yêu thương thực tình sẽ không còn là 
mình nữa, mà là dụng cụ của Tình Yêu Thiên Chúa, sẽ nên 
giống như Thiên Chúa. 
 
Một cộng đoàn thiếu yêu thương thì không bao giờ có hợp 
nhất, không bao giờ có sức thuyết phục được những người 
chung quanh. Vì chỉ có yêu thương mới san bằng được 
những khoảng cách, mới lấp đầy những cách biệt, mới giúp 
bổ túc cho nhau giữa những cái chênh lệch, khác biệt nhau. 
Các tín hữu tiên khởi đã bán hết của cải ruộng đất để làm 
của chung, để sống giới răn yêu thương của Thầy. Đó phải 
là hình ảnh gợi ý cho những sáng kiến yêu thương của 
chúng ta. Chỉ khi nào mỗi thành viên của Hội Thánh đem 
hết tài năng, đặc sủng của mình đã nhận lãnh làm thành của 
chung của cộng đoàn, thì lúc ấy mới có sự hợp nhất thực sự 
của một thân thể nhiều chi thể là Hội Thánh Chúa Kitô. 
Nhưng chúng ta chỉ biết sống yêu thương nếu như chúng ta 
biết đặt mình dưới sức tác động của Thánh Thần: Chẳng 
những Ngài là Đấng An Ủi, soi sáng mà Ngài còn là Đấng 
Thanh Tẩy chốn nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, chữa lành 
thương tích, uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh 
lùng… Chỉ có Thánh Thần mới làm cho các tổ chức của con 
người có sức sống, có tinh thần Tin Mừng… Đổi mới tư 
duy, đổi mới đời sống, đổi mới cơ chế xã hội đều cần đến 
sức mạnh và ân sủng của Thánh Thần Thiên Chúa, vì Ngài 
là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở không ngừng làm sống 
mọi tạo vật. 
 
Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận những luồng gió mới mà 
Thánh Thần Chúa đang thổi trong lòng các dân tộc, trong 
lòng con người trước ngưỡng cửa Thiên Niên Kỷ Thứ Ba. 
Chớ gì Thánh Thần Thiên Chúa cũng thổi vào lòng chúng 
ta, vào cộng đoàn chúng ta một luồng gió đổi mới cũng 
mãnh liệt như thời các Tông đồ, để Hội Thánh luôn tươi trẻ 
và tràn đầy sức sống. Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần và 
xin canh tân bộ mặt trái đất của chúng con (Trích trong 
‘Niềm Vui Chia Sẻ’). 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa là Thần Khí Sự Sống và Tình Yêu, xin ban cho 
con một thời để yêu và một thời để sống; để con sống vì tình 
yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài. Xin 
dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý và biết ghét 
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những điều đê tiện, xấu xa. Xin dạy con luôn sống vì những 
điều mình yêu, và dám chết vì những điều mình ghét. Xin 
cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống để mỗi giây phút 
sống con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương. 
 
Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu để từng giây 
phút yêu, con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị. Cuối 
cùng, xin cho con biết hoà nhập cả hai nên một: để sống là 
yêu và yêu là sống, vì hiểu được rằng Thiên Chúa Hằng 
Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen. 
 
    *** 
 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI   
15 – 6 – 2014  

 Tin Mừng: (Ga 3,16-18) 
Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: 16 "Thiên 
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 
Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn 
đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế 
gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, 
nhờ Con của Người mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con 
Người thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án 
rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 
 
 Suy Niệm: 

Một bạn trẻ hỏi tôi: “Thưa Cha, tại sao đạo Phật khi xây 

chùa thì chọn những nơi rừng núi thâm u, xa hẳn thị thành, 

còn đạo Công Giáo khi xây nhà thờ lại chọn những nơi dân 

cư đông đúc, phồn hoa đô hội?”  

 

Tôi trả lời: “Bạn quả là có con mắt nhận xét. Việc xây cất 

chùa chiền, nhà thờ như vậy, thực ra, phát xuất từ quan niệm 

nền tảng của đạo. Đạo Phật là đạo xuất thế. Đức Phật vì thấy 

những cảnh khổ ở đời trong sinh, lão, bệnh, tử nên đã tìm 

môt con đường mong giải thoát chính mình và nhân loại 

khỏi cảnh khổ não ở đời. Vì thế Ngài đã từ giã cung đình, rũ 

sạch bụi trần, xa lánh phồn hoa.  

 

Trái lại đạo Công Giáo là đạo nhập thế. Thiên Chúa thấy con 

người trầm luân khổ ải nên chạnh lòng thương, đã sai Con 

Một là Chúa Giêsu xuống trần để cứu độ chúng sinh. Chúa 

Giêsu xuống trần không chỉ là nhập thế, mà còn hoá thân 

một người nghèo sống giữa người nghèo, người tội lỗi để 

đưa mọi người về với Chúa, đó là nhập thể. Có thể nói đạo 

Công Giáo diễn tả việc Thiên Chúa đi tìm con người. Thiên 

Chúa đi tìm con người vì Thiên Chúa yêu thương con người. 

Không yêu thương thì chẳng việc gì phải đi tìm. Đi tìm tức 

là có quan tâm. Xa vắng thì nhớ. Thấy khổ vì thương. Vì 

thương, vì yêu nên phải cất bước đi tìm. Không phải Thiên 

Chúa chỉ yêu thương khi con người gặp đau khổ. Thực ra 

Thiên Chúa đã yêu thương con người từ trước, từ khi chưa 

có con người. Vì Thiên Chúa là tình yêu thương. 

 

Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thì không thể sống đơn độc 

nên phải có Ba Ngôi. Vì yêu thương không chỉ là cho đi 

nhưng còn là nhận lãnh. Muốn cho đi, phải có đối tượng để 

nhận lãnh. Muốn nhận lãnh cũng đòi phải có người sẵn sàng 

cho đi. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Thiên Chúa là Ba 

Ngôi để có thể cho đi và nhận lãnh. 

 

Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo nên sự cho đi và nhận lãnh 

ở nơi Ba Ngôi Thiên Chúa cũng đạt đến mức tuyệt hảo. 

Thiên Chúa Cha trao ban cho Chúa Con tất cả những gì 

mình có, nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, 

đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói: “Ai thấy Thầy là xem thấy 

Cha Thầy, Thầy và Cha là một”. Vì yêu, Chúa con dâng lại 

cho Chúa tất cả những gì mình nhận lãnh. Việc hiến dâng 

này ta thấy rõ trong thái độ khiêm tốn, tự hạ, vâng phục vô 

biên của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã vâng 

lời cho đến chết và chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã quả 

quyết: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của 

người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu”. Và Người đã vì 

Chúa Cha mà hiến mạng sống. 

 

Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối. Tình yêu ấy không chỉ 

đóng kín nơi bản thân mình. Cũng không chỉ dừng lại ở một 

đối tượng hạn hẹp. Nhưng vượt mọi ranh giới, lan toả đến 

mọi góc biển chân trời. Ba Ngôi Thiên Chúa là một bầu trời 

tình yêu hạnh phúc. Nhưng tình yêu của Ba Ngôi Thiên 

Chúa không chỉ thu gọn trong cộng đoàn Ba Ngôi, mà lan 

toả đến khắp vũ trụ, ấp ủ cả thế giới, nâng niu cả sinh linh 

vạn vật. Ba Ngôi là một lò lửa tình yêu. Lò lửa tinh luyện 

tình yêu càng ngày càng phong phú, là nguồn mạch của mọi 

tình yêu trên đời. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi như thế 

không xa vời. Trái lại rất gần gũi, thiết thân với đời sống 

chúng ta, là nguồn mạch sự sống của ta, là khuôn mẫu ta 

phải noi theo, là cùng đích ta phải đạt tới.  

 

Ta ra đời là do tình yêu của Thiên Chúa. Có thể nói nhân 

loại là kết tinh của tình yêu Thiên Chúa. Khi tạo dựng con 

người, Thiên Chúa đã nói: “Ta hãy tạo dựng con người 

giống hình ảnh Ta”. Thiên Chúa là tình yêu. Con người 

giống Thiên Chúa vì có trái tim biết yêu thương. Cây cỏ 

không có trái tim biết yêu thương. Cầm thú không có khả 

năng yêu thương. Chỉ có con người mới có khả năng yêu 

thương vì con người giống Thiên Chúa. 

 

Nhưng tình yêu ở nơi con người chưa hoàn hảo vì còn chen 

lẫn nhiều ích kỷ, hận thù, ghen ghét. Vì thế con người còn 

phải thanh luyện cho tình yêu ngày càng thêm tinh tuyền, 

thêm quảng đại, thêm phong phú. Càng yêu thương con 

người càng nên giống Thiên Chúa. Càng quảng đại con 

người càng gần với trái tim Thiên Chúa. Càng quên mình 

con người càng tham dự vào sự sống Thiên Chúa. Được sinh 

ra trong tình yêu nên con người phải sống bằng tình yêu. 

Như thế con người mới sống trọn định mệnh đời mình. Như 

thế con người mới đạt được cùng đích đời mình là sống 

hạnh phúc trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa Ba 

Ngôi. 

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, là nguồn mạch tình yêu, là sự 

sống sung mãn, là thiên đàng hạnh phúc, con đã được sinh 

ra trong tình yêu của Chúa. Xin cho con biết sống tình yêu 

hy sinh theo gương Chúa Giêsu Kitô, để con được kết hợp 
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với Chúa, sống chan hoà hạnh phúc trong tình yêu muôn đời 

của Chúa. 
 
 Cầu Nguyện:  
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy 
con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống 
trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa 
một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác 
và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, 
xin dạy con biết coi mọi người như anh em. 
Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. 
xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái 
tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như 
Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho 
đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin 
cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm 
lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA  
 22 – 6  – 2014 

 
 Tin Mừng:   (Ga 6,51-58) 
 
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: 

51
 "Tôi là 

bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống 
muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để 
cho thế gian được sống." 

52
 Người Do thái liền tranh luận sôi 

nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta 
ăn thịt ông ta được?" 

53
 Ðức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo 

thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con 
Người, các ông không có sự sống nơi mình. 

54
 Ai ăn thịt và 

uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người 
ấy sống lại vào ngày sau hết, 

55
 vì thịt tôi thật là của ăn, và 

máu tôi thật là của uống. 
56

 Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở 
lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 

57
 Như Chúa Cha là 

Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế 
nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như 
vậy. 

58
 Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ 

tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được 
sống muôn đời." 
   
 Suy Niệm:  
 
Ngay cả đối với người Kitô hữu, chúng ta cũng không thể 
tránh khỏi những giây phút ngỡ ngàng trước Bí tích Thánh 
Thể: làm sao một người lại có thể lấy thịt máu mình mà nuôi 
dưỡng những kẻ mình yêu thương! Vậy mà Đức Giêsu lại 
muốn nuôi cả nhân loại bằng Thịt và Máu Ngài. Thực sự 
Ngài đã nuôi ta bằng sự sống của Ngài, sự sống trao ban qua 
cái chết tự nguyện, và sự sống được lấy lại qua phục sinh 
vinh quang. 
 
Trong cuộc lữ hành ngang qua sa mạc cuộc đời, với bao 
thách đố, ngờ vực, hiểm nguy, chúng ta cần được dưỡng 
nuôi, nâng đỡ, để có sức đi hết cuộc hành trình về quê thật. 
Có thiên thần nào hiện ra đem bánh cho ta không? Có thứ 
manna nào từ trời rơi xuống không? Thiên Chúa Cha muốn 
ban cho ta tấm bánh từ trời, đó là Đức Giêsu, Con Thiên 

Chúa. Đức Giêsu là tấm bánh Cha ban cho nhân loại, và 
chính Ngài cũng muốn ban tặng chính thân mình Ngài cho 
chúng ta: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. 
 
Tuy nhiên, khi nói đến bánh hằng sống, bánh trường sinh,  
chúng ta thường nghĩ ngay đến Bí tích Thánh Thể và ít khi 
nghĩ tới tấm bánh Lời Chúa. Thực ra, mỗi thánh lễ là một 
bữa tiệc, trong đó chúng ta được mời tới dự bàn tiệc Lời 
Chúa trước khi dự bàn tiệc Thánh Thể. Cả hai đều là lương 
thực cần thiết cho tín hữu. Công Đồng Vatican II khẳng 
định: khi chúng ta nghe đọc Lời Chúa trong phụng vụ thì 
Chúa Giêsu hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người 
nói khi ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội. Như thế Chúa 
Giêsu vẫn loan báo Tin Mừng trong từng thánh lễ. Ngài vẫn 
trao cho ta tấm bánh là Lời của Ngài. Chính Lời đó soi sáng 
tâm tư và hướng dẫn hành động của chúng ta trong cuộc 
sống, đặc biệt Lời đó chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận Chúa 
Giêsu là bánh ban sự sống, khi chúng ta rước lễ. Nếu con 
người sống không chỉ nhờ cơm bánh vật chất, mà còn nhờ 
mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra, thì Chúa Giêsu 
chính là LỜI vĩnh hằng mà Thiên Chúa đã phán ra để nuôi 
dưỡng chúng ta.  
 
Đức Giêsu ban cho ta tấm bánh Lời Ngài, và chính Ngài 
cũng là tấm bánh: bánh có sự sống và bánh ban sự sống. 
Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên khi Ngài tự nhận: Tôi 
là tấm bánh. Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống, bánh 
không sống cho mình nhưng sống cho người khác. Chấp 
nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận trao ban bản thân mình, 
và chỉ khi chấp nhận như thế, bánh mới thật là bánh. Thế 
nhưng, Đức Giêsu là tấm bánh đặc biệt, bởi lẽ, Ngài trở 
thành của ăn cho tôi là để dần dà biến đổi tôi nên giống 
Ngài. Nhờ việc rước lễ, tôi được sống với Ngài trong sự 
hiệp thông sâu thẳm: Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa, 
như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Ai ăn thịt tôi và uống máu 
tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. 
 
Rước lễ là đón nhận sự sống nơi Đức Giêsu như cành nho 
sống nhờ thân nho. Để được sống trong Chúa và sống cho 
Chúa, hãy lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi tha 
thiết của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin 
Mừng: “Ai ăn thịt tôi thì có sự sống đời đời”. Nếu mỗi 
thánh lễ là một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa chúng ta với Chúa 
Giêsu, để được Chúa biến đổi và thuộc về Chúa nhiều hơn, 
thì rước lễ chính là đỉnh cao của cuộc gặp gỡ đó.  
 
Tiếc thay, nhiều khi cuộc gặp gỡ cuả chúng ta lại quá vội vã, 
thiếu chuẩn bị. Tôi lên rước lễ chỉ vì mọi người trong hàng 
ghế đã lên, mà lòng thiếu hẳn tâm tình khát khao gắn bó với 
Chúa và mong mỏi được Chúa biến đổi. Phút thinh lặng sau 
rước lễ đối với tôi có khi chỉ là thời gian chờ đợi cho xong 
thánh lễ, không chút tâm tình đối thọai với Đấng vừa dủ 
thương viếng thăm tôi. Những điều tốt đẹp mà Lời Chúa và 
bài diễn giải trước đó gợi lên cho tôi, tiếc thay lại chẳng hề 
trở thành đề tài cho cuộc chuyện vãn giữa tôi với Chúa. Có 
khi giây phút vắn vỏi và quý giá đó còn bị cắt xén: Tôi phải 
về ngay để lấy xe cho sớm, vì việc sau đó không can gì đến 
tôi… Chúa thì quá thiết tha đối với tôi, còn chính tôi thì lại 
quá tính toán và hững hờ đối với Ngài. Chính vì thế, việc 
rước lễ, có khi là hằng ngày, chẳng gây âm vang nào nơi tôi! 
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Nó trở thành một thói quen, một nghi thức thuần túy! Ít có vị 
khách quý nào lại thường xuyên bị tiếp đón lạnh nhạt như 
thế. Rốt cuộc chẳng có cuộc gặp gỡ thực sự nào diễn ra, nên 
tôi vẫn cứ là tôi như trước. 
 
Hãy dự lễ với tấm lòng khát khao và yêu mến, hãy nghiền 
ngẫm Lời Chúa đã nghe trong thánh lễ và thưởng thức của 
ăn quý giá là Mình Thánh Chúa Giêsu để được gặp Chúa và 
sống bằng sự sống của Chúa.  
 
 Cầu Nguyện  
Lạy Chúa Giêsu, có một ngọn đèn dầu bên Nhà Tạm, 
ngọn đèn đỏ mời con dừng bước chân, và nhắc con về sự 
hiện diện của Chúa. Con mong sự hiện diện ấy lan tỏa khắp 
nơi, để đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn đỏ. Nơi các Dòng 
Tu, nơi các cộng đoàn, nơi những kẻ nghèo nàn không nhà 
cửa, các phụ nữ bị buôn bán, nơi những trại giam, nơi các 
bệnh viện, nơi các trung tâm săn sóc trẻ em tàn tật, nơi văn 
phòng làm việc, nơi khách sạn cao chọc trời, nơi nhà hàng, 
nơi gia đình, nơi tình yêu trong trắng của đôi bạn trẻ... 
Nhưng lạy Chúa, trước hết, xin cho đời con là một ngọn đèn, 
xin cho chúng con là những ngọn đèn màu đỏ, mời người ta 
dừng lại, trầm tư, và gặp được Chúa. 

*** 
CHÚA NHẬT 

LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ 
29- 6 – 2014 

 
 Tin Mừng:   (Mt 16,13-19) 
 

13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-
phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người 
là ai? " 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, 
kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a 
hay một trong các vị ngôn sứ." 15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn 
anh em, anh em bảo Thầy là ai? " 16 Ông Si-môn Phê-rô 
thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 
Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, 
anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc 
khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên 
trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, 
nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh 
của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy 
sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: “Dưới đất, anh cầm 
buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, 
anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."   
   
 Suy Niệm:  
Biến cố xảy ra gần thành Xêsarê thật quan trọng, chúng ta 
được mời gọi chiêm ngắm thêm một lần nữa nhân dịp Lễ 
Kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ hôm nay. Ðây 
không phải chỉ có một lời tuyên xưng của Phêrô mà thôi, 
nhưng là hai lời tuyên xưng, đó là của Phêrô và của Chúa 
Giêsu.           
 Lời tuyên xưng thứ nhất của Phêrô: "Thầy là Ðức Kitô Con 
Thiên Chúa Hằng Sống". Thiên Chúa yêu thương con người 
đến độ sai Con Một Người xuống thế để cứu rỗi nhân loại. 
Lời tuyên xưng của Phêrô nhìn nhận chương trình của Thiên 
Chúa đang diễn ra trong lịch sử con người: "Thầy là Ðức 
Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống".  

Đáp lại lời tuyên xưng này, có thể nói dựa vào lời tuyên 
xưng Chúa Giêsu tuyên bố vinh danh của Phêrô, đồng thời 
cũng là vinh hạnh của con người, của tất cả mọi người được  
qui tụ trong đại gia đình của Thiên Chúa, trong một cộng 
đoàn con cái Thiên Chúa: "Này Simon Phêrô, trên tảng đá 
này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy. 
  
Phêrô tuyên xưng vinh quang của Thiên Chúa, Chúa Giêsu 
tuyên xưng vinh quang của Phêrô. Phêrô được chọn làm đá 
tảng và sự lựa chọn đó bền vững muôn đời, cho dù Phêrô có 
thế nào đi nữa thì Thiên Chúa vẫn không thay đổi chương 
trình, không hủy bỏ sự lựa chọn: "Phêrô con là đá, trên đá 
này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy". Vinh quang của Phêrô 
được Chúa Giêsu tuyên bố ra đây không phải là để Phêrô 
khoe khoang vinh quang hay hưởng thụ quyền lực và danh 
vọng, mà là vinh quang của thập giá, của hy sinh chiến đấu, 
của sự từ bỏ mọi sự cho đến cả mạng sống mình, và chúng 
ta biết rõ con đường vinh quang thập giá mà Phêrô đã trải 
qua. 
Phêrô vừa mới tuyên xưng một sự thật: "Thầy là Ðức Kitô 
Con Thiên Chúa Hằng Sống", tiếp đó Chúa Giêsu tuyên bố 
một sự thật khác:"Trên đá tảng là chính con đây, Thầy sẽ 
xây Giáo Hội của Thầy". Phêrô mới nhìn nhận mầu nhiệm 
Con Thiên Chúa nơi chính con người Giêsu thành Nazareth 
đang đứng trước mặt mình, thì Chúa Giêsu liền mạc khải 
thêm mầu nhiệm Nhập Thể thường hằng mãi mãi trong lịch 
sử, không phải cho một người mà cho nhiều người được qui 
tụ lại làm con Thiên Chúa trong một cộng đoàn, một Giáo 
Hội của Người. Giáo Hội là một mầu nhiệm nhập thể kéo 
dài mãi mãi của Con Thiên Chúa, đó là Giáo Hội mà chúng 
ta đang là phần tử và đó cũng chính là Giáo Hội mà Chúa 
Giêsu muốn thiết lập. 
 
Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài trong Giáo Hội, 
để chúng ta được biến đổi thành con cái Thiên Chúa, sống 
trong sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Tất cả mọi sinh 
hoạt của người đồ đệ Chúa đều được diễn ra trong Giáo Hội 
của Ngài, và mọi Kitô hữu đều được qui tụ lại với nhau 
trong Chúa, trong một thân thể huyền nhiệm của Chúa. Ðây 
là Giáo Hội của Thầy, trên tảng đá Phêrô, Thầy sẽ xây Giáo 
Hội của Thầy và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. 
Giáo Hội yếu hèn vì gồm những con người tội lỗi, nhưng 
Giáo Hội cũng rất thánh thiện, tràn đầy thánh sủng của Chúa 
và được gìn giữ đến tận cùng: "Con là Phêrô nghĩa là đá, 
trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy và cửa hỏa ngục 
sẽ không thắng được". Lời công bố long trọng của Chúa 
Giêsu đã trấn an các Tông Ðồ, đồng thời mạc khải tính cách 
thường hằng mãi mãi. Giáo Hội sẽ hiện diện mãi mãi trong 
lịch sử cho đến tận thế, dù cửa hỏa ngục, tức quyền lực của 
hỏa ngục tấn công vào Giáo Hội, nhưng hỏa ngục sẽ không 
thắng được. Chúng ta hãy tin tưởng vào Giáo Hội cho đến 
cùng, chúng ta hãy chiến đấu với chính sự dữ nằm trong bản 
thân để giúp Giáo Hội chiến thắng trên mọi sự dữ. 
 
 Cầu Nguyện  
Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trên đường về cùng Chúa, xin 
tăng triển nơi con tình yêu thương và tin tưởng vào Giáo 
Hội, xin củng cố đức tin và củng cố sự hiệp nhất giữa chúng 
con trong Chúa và trong Giáo Hội của Chúa. Amen. 

(Đức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt) 
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