
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM B 

01-03-2015  
  “Biến Hình Với Đức Giêsu” 

 
 Lời Chúa:   (Mc 9, 2-10)   
 
2 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan 
đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ 
mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi 
hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, 
trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như 
vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra 
đàm đạo với Ðức Giêsu. 5 Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Ðức 
Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng 
con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và 
ông Êlia một cái". 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì 
các ông kinh hoàng.  7 Và có một đám mây bao phủ các ông. 
Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta Yêu 
dấu, hãy vâng nghe lời Người". 8 Các ông chợt nhìn quanh, 
thì không thấy ai nữa, chỉ còn Ðức Giêsu với các ông mà 
thôi.   
9 Ở trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông không 
được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con 
Người đã từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, 
nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa 
là gì. 
 
 Suy Niệm: 

 
Tin Mừng 
Chúa Nhật 
hôm nay 
nói về cuộc 
biến đổi 
hình dạng 
của Đức 
Giêsu trên 
núi Tabor. 
Trong ngày 
hôm đó, 
Ðức Giêsu 
mang theo 
các môn đệ 

thân tín 
của mình là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngài đưa các 
ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn 
núi cao. Rồi Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 
Trong cuộc biến hình đổi dạng đó, Ngài đã cởi bỏ thân phận 
con người để mặc lấy Thiên Tính của Thiên Chúa. Ngài cho 
các ông được nhìn thấy vinh quang của Con Một Thiên 
Chúa, để thêm lòng tin cho các  ông. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hơn hai ngàn năm trước, Đức Giêsu đã biến hình trên núi 
Tabor. Cuộc biến hình của Ngài vẫn còn tiếp tục diễn ra 
hằng ngày cho đến ngày nay. Ngài biến hình qua bàn tay 
của Linh mục trong các Thánh lễ. Ngài biến hình từ tấm 
bánh nhỏ bé để trở thành xương thịt của Ngài. Ngài biến 
hình từ những giọt rượu nho để trở thành những giọt máu 
đào đã đổ ra trên đồi Golgotha năm nào để cứu chuộc con 
người. 
 
Hôm nay, Đức Giêsu mời bạn và tôi cùng “biến hình” với 
Ngài. Biến hình không phải là trở thành cái gì xa lạ khác 
thường, nhưng biến hình là để trở về với cái tôi sâu thẳm 
của chính mình: “Tôi là con yêu dấu của Thiên Chúa”. Đó là 
ơn được làm con cái Thiên Chúa, là ơn Thánh Sủng, là ơn 
cao trọng nhất của người Kitô. 
 
Biến hình với Đức Giêsu là thay đổi cuộc sống của ta, là 
biến đổi tâm hồn ta, là mang vào lòng ta một trái tim mới, 
trái tim của yêu thương, của tin tưởng và cậy trông phó thác. 
Biến hình với Đức Giêsu là vất bỏ ý riêng của ta, là chấp 
nhận và vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, là lên đường bước 
đi với Chúa trong tình yêu và ân sủng Ngài ban. 
Biến hình với Đức Giêsu là từ giã con người tội lỗi yếu hèn 
của mình, là trở nên giống Ngài mỗi ngày mỗi hơn. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu! Xin ban ơn giúp sức cho con để con cũng 
được “biến hình” với Chúa trong Mùa Chay Thánh này, để 
con được trở nên giống Chúa mỗi ngày mỗi hơn, và để con 
cũng được Thiên Chúa Cha nói với con rằng: “Đây là con 
Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con…” (Mt.17:5). Amen 
 
     *** 
 

CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM B 
8-3-2015 

 “Ðem Tất Cả những Thứ Này Ra Khỏi Ðây 
 
 Lời Chúa: (Ga 2, 13-25)  
 
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Ðức Giêsu lên 
thành Giêrusalem. 14 Người thấy trong Ðền Thờ có những 
kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 
15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng 
với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi 
bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người 
nói với những kẻ bán bồ câu: "Ðem tất cả những thứ này ra 
khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". 17 Các 
môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: 
“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt 
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thân.” 18 Người Dothái hỏi Ðức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào 
chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" 19 
Ðức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội 
ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". 20 Người Dothái nói: "Ðền Thờ 
này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội 
trong ba ngày ông xây lại được sao?" 21 Nhưng Ðền Thờ 
Ðức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, 
khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã 
nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói.  
23 Trong lúc Ðức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, 
có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ 
Người làm. 24 Nhưng chính Ðức Giêsu không tin họ, vì 
Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con 
người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con 
người. 
 
 Suy Niệm:  
 

Trong sách 
Tin Mừng, 
hiếm khi ta 
thấy Đức 
Giêsu nổi 
giận. Ngài 
bình thản đón 
lấy nụ hôn 
phản bội của 
Giuđa. Ngài 
lặng lẽ trước 
những lời 
cáo gian 
buộc tội. 

Chính Ngài đã mời ta học nơi Ngài bài học hiền lành và 
khiêm nhượng. Vậy mà trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm 
nay ta lại thấy Đức Giêsu dùng roi để đuổi những người 
buôn bán bồ câu, chiên bò, Ngài còn lật nhào bàn ghế của 
những người đổi tiền bạc. Dù rằng những chuyện buôn bán 
này chỉ diễn ra ở ngoài phạm vi Đền Thờ, nơi tiền đình dành 
cho dân ngoại, nhằm phục vụ cho nhu cầu tế tự của những 
người đi hành hương vào dịp lễ Vượt qua, nhưng Đức Giêsu 
vẫn thấy đó là một điều bất kính, vì chúng tạo ra một bầu khí 
ồn ào, hỗn độn. 
 
Đức Giêsu vốn qúy trọng Đền Thờ Giêrusalem. Ngài gọi đó 
là nhà Cha của tôi, nhà cầu nguyện. Ngài không muốn nơi 
Thánh này trở thành cái chợ. Ngài không chấp nhận nhà của 
Cha Ngài bị xúc phạm. Chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu 
nổi giận. Ngài thấy cần phải thanh tẩy Đền Thờ, dù điều đó 
sẽ đưa Ngài đến chỗ thiệt thân.  
 
"Cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng 
lại." Đức Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của 
Ngài. Đền thờ ở đây là chính thân thể Đức Giêsu. Thân thể 
được phục sinh của Ngài sẽ là Đền Thờ mới, nơi nhân loại 
thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực 
 
Đức Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem. Ngài cũng 
muốn thanh tẩy các nhà thờ của chúng ta. Ngài muốn nơi đó 
thực sự là nơi thờ phượng, nơi lắng đọng để con người gặp 
gỡ Thiên Chúa. Có khi thánh lễ trong các nhà thờ của chúng 

ta trở nên máy móc, buồn tẻ. Có khi lại qúa ồn ào, nặng tính 
trình diễn. Thánh lễ cần một cái hồn, cần một sức sống lan 
tỏa từ Chúa Giêsu phục sinh. 
 
Để tâm đến việc sửa chữa nhà thờ là cần thiết, nhưng vẫn 
không đủ. Mỗi Kitô hữu cần để tâm xây dựng con người của 
mình, bởi lẽ đó cũng là đền thờ của Cha và Con (Ga.14,23). 
Chính thân xác ta cũng là đền thở của Thánh Thần (1Cr 
6,19). Có những đền thờ thánh thiêng đã trở nên phàm tục. 
Đam mê vô độ của thân xác đã trục xuất Thánh Thần. 
"Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây!" Chúa Giêsu 
hôm nay cũng giận dữ như thế khi thấy tâm hồn của ta bị 
vấy bẩn, đền thờ của Ba Ngôi bị nhơ nhớp. Tha nhân quanh 
ta cũng là những đền thờ. Và đã có nhiều đền thờ quanh ta 
bị xuống cấp, bị tước đoạt và sụp đổ... 
 
Mùa chay là mùa tu sửa các đền thờ, để mọi đền thờ đều dẫn 
đến Đền Thờ Giêsu. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa! Xin ban ơn giúp sức cho con, để con luôn biết tu 
chỉnh cuộc sống, biết tẩy rửa tâm hồn để xứng đáng là đền 
thờ cho Chúa ngự trị. Amen.  
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY 
15-3-2015 

“Nhìn lại những khuôn mặt  
trong Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu”  

 
 Lời Chúa: (Ga 3,14-21)  
 
Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Ni-cô-đê-mô rằng" 14 Như 
ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người 
cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào 
Người thì được sống muôn đời. 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 của 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. 19 Và đây là bản án: ánh 
sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối 
hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai 
làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, 
để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo 
sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc 
của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa". 
 
 Suy Niệm:  
 
Cúp điện bất ngờ là điều gây khó chịu. Trong bóng tối, 
người ta đi tìm hộp quẹt, tìm ánh sáng để thắp lên một ngọn 
nến, một cái đèn dầu. Nói chung chẳng ai thích bóng tối, vì 
bóng tối là dấu hiệu của lạc hậu, thiếu văn minh. Ấy thế mà 
cũng có những người mê bóng tối: bóng tối của của quán cà 
phê đèn mờ, của bia ôm, của karaokê, của sàn  nhảy... Phải 
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bỏ tiền ra để mua được bóng tối. Bóng tối đồng lõa, che đậy, 
lấp liếm, làm mặt nạ. Bóng tối trong tâm hồn cần có bóng tối 
ở bên ngoài. Nó sợ ánh sáng làm lộ chân tướng. 
 
"Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng 
tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa." (Ga.3:20). 
Thích tối hơn sáng: đó là thảm kịch nơi lòng con người, bởi 
lẽ con người được sinh ra để sống cho ánh sáng. 
 
Lắm khi người ta từ chối tin vào Đức Kitô, từ chối đến với 
ánh sáng và sự thật, chỉ vì đời họ chìm trong bóng tối và giả 
dối. Cần thay đổi cuộc sống để đặt trọn niềm tin vào Đức 
Kitô, để can đảm đến với ánh sáng dù biết mình đang chìm 
trong bóng tối. Nói cho đúng hơn, vì biết mình nô lệ cho 
bóng tối mà ta khao khát vươn tới ánh sáng. 
 
Đừng trốn chạy ánh sáng như Ađam, Evà. Hãy để cho ánh 
sáng vén mở chính mình, bắt ta đối diện với sự thật trần trụi 
về mình, để rồi ta được rực rỡ trong niềm vui vì được ánh 
sáng chiếu soi. 
 
Chỉ có một cách ra khỏi bóng tối đó là trở lại với ánh sáng, 
bằng cách ngước nhìn lên cao...Dân Do Thái xưa kia trong 
sa mạc đã được chữa lành nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn 
đồng treo trên cây gỗ. Ngày nay, chúng ta được cứu độ, 
được sự sống đời đời nhờ tin tưởng nhìn lên Đức Giêsu bị 
treo trên thập giá. Thập giá là tột cùng của nhục nhã đớn 
đau, nhưng cũng là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu. 
 
Người Kitô không phải là người tôn thờ đau khổ, nhưng là 
người say mê tình yêu: tình yêu của Cha khi trao ban người 
Con yêu dấu, tình yêu của Con khi hiến tặng mạng sống 
mình. Ngày nay, nhiều nhà thờ đã đặt tượng Chúa Phục Sinh 
thay cho thập giá, nhờ đó bầu khí nhà thờ tươi vui hơn. 
Nhưng ta vẫn không được quên nhìn lên thân xác bầm tím 
nát tan của Đức Giêsu trên Núi Sọ. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu, Tạ ơn Chúa đã cho con ánh sáng mặt trời, 
mặt trăng, và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt 
đất. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi con là ánh sáng. Đó là vinh 
dự và cũng là một trách nhiệm nặng nề Chúa trao ban cho 
con. Xin ban ơn giúp sức cho con để con biết đẩy lui bóng 
tối của hận thù; của bất công; của buồn phiền và thất vọng. 
Xin cho con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong 
lòng con, và nhất là biết trở về với Ánh Sáng, để Ánh Sáng 
dẫn đưa con đi vào sâu thẳm trong Tình Yêu. Amen 
 
   *** 
 
CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA CHAY MÙA CHAY 

22-3-2015 
“Hạt Lúa Mục Nát Ði 

Mới Trổ Sinh Bông Trái” 
 

 Lời Chúa: (Ga 3,14-21)  
Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, 20 trong số những người lên 
Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. 
21 Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, 

và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông 
Giêsu". 22 Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê 
cùng với ông Philipphê đến thưa với Ðức Giêsu.  
23 Ðức Giêsu trả lời: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh! 
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 
không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, 
nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống 
mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời 
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ 
Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy 
cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng 
người ấy". 27 "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết 
nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính 
vì giờ này mà con đã đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh 
Cha". Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh 
Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!"  
29 Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Ðó là tiếng 
sấm!" Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với 
ông ta đấy!" 30 Ðức Giêsu đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống 
không phải vì tôi, mà vì các người. 31 Giờ đây đang diễn ra 
cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này 
sắp bị tống ra ngoài! 32 Phần tôi, một khi được giương cao 
lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi". 33 Ðức 
Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. 
 
 Suy Niệm:  

 
Gần đến 

Tuần 
Thánh thì 
hình bóng 
của cây 
thập giá 
càng rõ nét 
hơn ở trên 
nền trời 
của Mùa 
chay ai 

trong 
chúng ta 

cũng biết 
vậy, chính vì thế mà trong Chúa Nhật tuần trước 
chúng ta đã suy niệm về giá trị cứu độ trong cái chết thập 
giá của Chúa Giêsu như chính Chúa Giêsu diển tả: “Như 
Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng 
sẽ phải được giương cao như vậy, để tất cả những ai tin vào 
Người thì có sự sống đời đời.” Và hôm nay Chúa Giêsu lại 
diển tả một lần nữa bằng hình tượng rất quen thuộc: nếu hạt 
lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một 
mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều hoa trái. 
 
Cái chết thập giá của Chúa Giêsu không phải là cái chết vô 
nghĩa mà là cái chết cứu độ. Hôm nay chúng ta tập trung 
vào thái độ của Chúa Giêsu khi Ngài phải đối diện với cái 
chết thập giá. “"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy 
biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này..”  Chúa 
Giêsu có một chọn lựa rất rõ ràng không phải là chỉ trong 
giây phút cuối đời mà tất cả cuộc sống của Ngài là sự thể 
hiện chọn lựa căn bản chứng cho sự thật về Cha và làm 
chứng cho tình yêu thương mà Ngài có thể vượt qua tất cả 
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mọi cám dỗ, mọi khó khăn mọi thử thách. Ấy thế mà trong 
giây phút này đây khi đối diện với cái chết gần kề thì Chúa 
Giêsu kêu lên: "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến.. Lạy 
Cha, xin cứu con khỏi giờ này..” Cái lời đó vọng lại lời 
Chúa Giêsu than thở trong vườn Giếtsêmani: “Xin Cha cất 
chén đắng này xa Con” và Thánh Luca nói thêm: mồ hôi của 
Ngài đổ ra nặng như những hạt ngọc, phải sợ, phải run sợ, 
hình như có một vài nhà đạo đức không muốn nói điểm này 
bởi vì sợ làm mất đi cái vẻ uy nghiêm, vẻ anh hùng của 
Chúa Giêsu như là một vị Thiên Chúa. Nhưng chúng ta hãy 
tạ ơn Thánh Gioan tạ ơn tất cả các thánh sử đã ghi lại trong 
Tin mừng một chi tiết Chúa Giêsu sợ, bởi đó ta nhận thấy 
Chúa Giêsu gần gũi với mình, ta cảm thấy Chúa Giêsu rất 
người, Chúa Giêsu chia sẻ những cái gì là thâm sâu nhất 
trong thân phận con người của chúng ta nỗi sợ hãi khi đối 
diện với đau khổ và cái chết. Mà nếu chính Chúa Giêsu đã 
phải run sợ như thế thì có lạ gì khi chúng ta run sợ.  
 
Có một nhà văn và triết gia kể rằng: Hai anh chàng sống 
bằng nghề bẫy chim, họ leo lên họ đốn, họ thả lưới lùi ra xa 
để xem tình hình, và trong nhiều giờ họ đợi thì họ thành 
công một mẻ lứơi lớn cả một đàn chim sa bẫy. Thế nhưng 
khi đền gần nhìn kỹ thì hóa ra mấy chú chim này bé quá bán 
chẳng được bao nhiêu tiền. Một anh đề nghị: thôi mình cứ 
để đây để trong lưới, rồi hằng ngày mình đem thức ăn lên 
cho chúng nó ăn, vỗ béo cho chúng nó, khi nào chúng to rồi 
thì mình đem xuống bán thì sẽ giàu thôi, và họ nhất trí với 
nhau như thế và mỗi ngày lại chịu khó đem thực phẩm lên 
cho cả đàn chim nằm trong lưới ăn, các con chim thích vì 
không phải đi đâu vất vả tìm thức ăn. Chỉ có mỗi một con 
nhất định không ăn, vì nó không ăn nên càng ngày nó càng 
tóp lại, thế mà nó vẫn nhất định không ăn. Sau tuần lễ vỗ bé 
bầy chim, hai anh thợ vui vẻ lên và xếp chim vào giỏ đem 
lên chợ bán. Chính trong giây phút cuối cùng đó, con chim 
không chịu ăn uống trong một tuần lễ, nó gầy như cái que, 
và bởi vì nó gầy quá nên nó chui qua được khỏi khe lưới và 
nó vỗ cánh bay trở lại với khung trời tự do của nó. Câu 
chuyện trên đây không phải để kể cho vui nhưng mà để diển 
đạt và suy tư về thân phận con người.  
 
Khung trời tự do mới là cái ơn gọi là bản chất là thực chất 
của loài chim, chim không phải là để sống trong lưới mà là 
để vỗ cánh trong khung trời tự do đấy là thực chất của loài 
chim, ấy thế mà có rất nhiều con chim đã chấp nhận để sống 
nằm trong lứơi miển sao có ăn thôi, như vậy nhìn lại ơn gọi 
con người của chúng ta là gì? Lại không phải là khung trời 
bát ngát, khung trời tự do mà Thiên Chúa dành cho mình 
hay sao? Thế nhưng cơn cám dỗ để chỉ cuối đầu xuống đất 
là một cơn cám dỗ rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. 
Mình quên mất cái khung trời tự do.  
 
Kinh Thánh đã từng kể lại về dân Do Thái được Thiên Chúa 
giải phóng khỏi nô lệ đất Ai Cập, nhưng sau đó lại trong 
hành trình sa mạc thì phải đối diện với khổ đau cuộc sống 
thì họ đã từng nói với nhau và nói với Môse, và nói cả với 
Chúa nữa, tại sao dẫn chúng tôi vào cái hoang địa chết đói 
này, thà ở lại Ai Cập tuy là không có tự do nhưng có miếng 
ăn, miếng ăn vẫn lớn hơn tự do. Thế nhưng cánh chim nó 
tìm mọi cách nó cương quyết quay trở về với khung trời tự 
do cái ơn gọi cái bản chất đích thực của mình thì nó khổ ghê  

lắm, nó phải nhịn đói đến nổi gầy tóp đi. 
 
Trong cuộc sống hiện tại những ai muốn trở về với khung 
trời tự do có một tin mừng để sống những cái giá trị đích 
thực là của con người và của người con Thiên Chúa mà 
chính chúng ta cảm nghiệm rằng trong cuộc sống của mình 
mất mát nhiều lắm, gầy tóp đi. Hơn thế nữa bên cạnh cái 
mất mát về vật chất có một cảm nhận rất nặng nề đó là một 
càm nhận cô đơn. Cánh chim nhất định khước từ thực phẩm 
nó đã phải cô đơn lắm vì chung quanh bạn bè ăn uống vui 
vẽ mà có một mình không chịu ăn và còn bị bạn bè chê bai 
là thằng ngu. 
 
Ngày nay cũng vậy, thời buổi này mà nói đến đạo đức đúng 
là ngu, thời buổi này cứ nói đến Tin Mừng thì không biết 
thức thời và rât nhiều câu nói tương tự như vậy. Một cảm 
nhận cô đơn và đó cũng là cảm nhận của Chúa Giêsu khi mà 
trong vườn Giêtsêmani những môn đệ thân tín nhất của 
mình quay ra đánh một giấc thẳng cánh, không hề biết đâu 
là tâm tư âu lo xao xuyến bối rối của Thầy như thế nào, và 
cái cảm nhận cô đơn của Chúa Giêsu nó được đẩy lên đến 
cùng cực mà ở trên thập giá Ngài thốt lên: “Lạy  Cha, Cha 
bỏ rơi con hay sao?” Có lẻ cảm nhận đó còn khủng khiếp 
hơn là sự mất mát về vật chất. Vậy có lạ gì khi chúng ta phải 
đối diện với những mất mát ấy, phải sống trong cái cảm 
nhận cô đơn ấy, Chúa Giêsu còn sợ, huống chi là mình.  
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu! Chúng xin cảm tạ Chúa đã đến thế gian, 
chấp nhận hi sinh thánh giá để cứu chuộc tội lỗi loài người, 
gồm tội riêng con. Xin cho con được sẵn sàng chết đi cho tội 
lỗi và các thứ tính mê nết xấu để con được sống lại trong ơn 
nghĩa với Chúa. Amen. 

 

       *** 

  
CHÚA NHẬT LỄ LÁ  

29-3-2015 
   “Lễ Lá” 
 
 Lời Chúa: (Mc 11, 1-10)  
 
1 Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, 
gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người 
sai hai môn đệ 2 và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. 
Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, 
đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. 3 Và 
nếu có ai bảo: "Tại sao các anh làm như vậy?", thì cứ nói là 
Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay." 4 Các ông ra 
đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt 
đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. 5 Mấy người đứng đó 
nói với các ông: "Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?" 6 Hai 
ông trả lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để mặc các ông. 7 
Hai ông đem con lừa về cho Ðức Giêsu, lấy áo choàng của 
mình trải lên lưng nó, và Ðức Giêsu cỡi lên. 8 Nhiều người 
cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt 
nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. 9 Người đi trước, kẻ theo 
sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô ! Chúc tụng Ðấng ngự đến 
nhân danh Ðức Chúa! 10 Chúc tụng triều đại đang tới, triều  
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đại vua Ðavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!" 
 
 Suy Niệm:  

 
Với Chúa 
Nhật Lễ Lá 
hôm nay, Giáo 
Hội mời gọi ta 
bước vào 
Tuần Thánh. 
Tuần Thương 
Khó Đức 
Giêsu Kitô 
Chúa Chúng ta 
đã bắt 
đầu.Hôm nay 
Chúa Giêsu 
vào thành 
Giêrusalem để 
hoàn tất mầu 

nhiệm Vượt Qua, mang lại Ơn Cứu Độ cho con người. Nhìn 
bề ngoài, việc tiến vào thành Giêrusalem giữa đám đông dân 
chúng nô nức phất cao cành lá, giữa tiếng tung hô vang dội: 
“Hoan hô Con Vua Đavít”. Điều này có vẻ như là một cuộc 
vinh quang toàn thắng. Nhưng thực ra đây lại là việc mở 
màn cho cuộc Thương Khó. Đây cũng là một việc mỉa mai 
nhất vì hôm nay dân chúng giơ cao tay tung hô chúa, nhưng 
chỉ mấy ngày sau, cũng chính những cánh tay ấy lại được 
giơ cao để hò hét lên án Chúa. Và có lẽ đây cũng là giai 
đoạn bi thương nhất của cuộc Thương Khó. Bởi vì Chúa biết 
rõ rằng trong niềm phấn khởi chóng qua của dân chúng, đã 
chất chứa một sức phản bội với những tiếng kêu gào và 
những bàn tay nắm chặt đưa lên cao: “Đả đảo! đả đảo! Đóng 
đinh nó vào Thập giá!” 
 
Rước lá đi theo Chúa Giêsu trong vài giờ không phải là một  
điều khó khăn lắm. Đi theo Chúa giữa lúc Ngài bị mọi người 
bỏ rơi và lên án, điều đó còn khó hơn nhiều. Tin Mừng 
không thấy nói đến một người nào dám lên tiếng bênh vực 
cho Chúa Giêsu, mà chỉ thấy người ta bênh vực cho Baraba, 
lên tiếng đòi phóng thích cho tên trộm cướp mà thôi. 
 
Nếu người kitô được định nghĩa là người đi theo Chúa 
Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cảm nghiệm về 
những khó khăn vất vả trên đường theo Chúa. Con đường 
bước đi theo Chúa có lúc vui, lúc buồn. Chắc hẳn ta phải có 
mặt trong đám đông hoan hô Chúa khi Ngài vào thành 
Giêrusalem, và cũng không thể vắng mặt khi Ngài hấp hối 
trên thập giá.  
 
Hãy thử bình tâm để hỏi lại lòng mình: Nếu tôi sống tại 
Giêrusalem trong thời Chúa Giêsu , tôi sẽ là ai ? Sẽ đứng 
trong nhóm người nào? Tôi sẽ có thái độ nào trước bản án 
của Giêsu? Tôi sẽ là Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa ? Sẽ 
là Phêrô chối Chúa ? Sẽ là Giuda bán Chúa ? Sẽ là Philatô 
dửng dưng rửa tay trước kẻ vô tội ? Sẽ là các vị thương tế và  
kinh sư âm mưu cáo gian để kết án Chúa? Sẽ là những  
người dân thấp cổ bé miệng, bị thúc dục và lôi kéo vào trong 
đám đông để hò hét “ Giết! Giết!! Giết nó đi!!! Hãy đóng  
đinh nó vào thập giá!” 

Bạn thân mến! Trong tuần thánh nầy, mời bạn cùng với tôi, 
chúng ta hãy dành thời giờ để đọc lại một cách chậm rãi 
cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Hãy canh thức với Chúa 
trong vườn Cây Dầu. Hãy bước đi theo Ngài qua từng chặng 
đường, từ tòa án đạo đến tòa án đời. Hãy cùng đi với Ngài, 
cùng vác với Ngài cây thập tự của chính mình để cùng đi 
với Ngài ra pháp trường, và hãy ở lại thật lâu với Ngài trên 
Núi Sọ… Đừng theo Chúa như một người xa lạ, bởi lẽ mọi 
sự Ngài chịu là vì bạn và tôi. Bởi lẽ Ngài thương yêu ta, hy 
sinh mạng sống của Ngài vì ta…  
 
Trong cuộc khổ nạn của Chúa, ta bắt gặp rất nhiều tình 
huống tăm tối của cuộc đời: vu khống, phản bội, ghen 
tương, bất công, nhục nhã, đau khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn 
nhát, cái chết..v..v.. Nhưng trên hết, ta gặp được một tình 
yêu. Tình yêu vô cùng lớn lao của Chúa Giêsu dành cho 
Chúa Cha và nhân loại. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi 
khổ đau trở thành giá trị cứu độ. Vậy ta hãy cảm nếm thật 
sâu nỗi khổ đau thân xác và tinh thần của Chúa Giêsu, 
nhưng đừng quên nhận ra tình yêu bao la tiềm ẩn trong từng 
phản ứng, từng lời nói của Ngài. 
 
Ước gì ta có thể đón nhận những gai góc của cuộc đời với 
thái độ của Chúa Giêsu. Càng suy nghĩ về cuộc khổ nạn, ta 
sẽ thấy mình càng yêu thánh giá của Chúa hơn, càng yêu 
thánh giá của mình hơn và càng kính trọng thánh giá của 
người khác nhiều hơn. Hãy cảm nghiệm sâu xa tình yêu bao 
la của Giêsu dành cho đời ta. Hãy để cho tâm tình, lời nói và 
hành động của Ngài thấm nhuần và biến đổi đời ta.  
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu, Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Cây 
Dầu, xin ban cho con sức mạnh để đối diện với những khó 
khăn vất vả trong cuộc sống. Vì Chúa chịu sỉ nhục và bị 
nhạo báng, xin cho con luôn biết khiêm nhượng và vâng 
phục. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho con biết 
noi gương bắt chước Chúa, biết can đảm chấp nhận vác lấy 
thập giá của đời mình. Vì Chúa bị lột áo, xin cho con biết 
cởi bỏ những đam mê yếu hèn của kiếp người, biết mặc lấy 
tâm tình thống hối và yêu thương. Vì Chúa bị đóng đinh, xin 
cho con đóng đinh tính xác thịt của con vào thánh giá Chúa.  
Vì Chúa đã giang tay chết trên thập giá, xin cho con biết qúy 
trọng Ơn Cứu Độ vì Chúa đã chết để cho con được sống, để 
con được hưởng nhờ Ơn Tái Sinh mà Chúa đã hứa ban, 
Amen . 

Suy Niệm Hàng Ngày 
 
 
 

 
 
 

Thế gian bảo,  chúng ta hãy tìm kiếm: 
      sự thành công, quyền lực và tiền bạc.  
Còn Thiên Chúa bảo, chúng ta hãy tìm kiếm: 

 sự khiêm nhường, phục vụ và tình yêu… 
(ĐTC Phanxico) 
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