
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B 
5 – 4 – 2015  

“Rao truyền ơn Phục sinh” 
  
 Lời Chúa: (Mc 16, 1-7)  

1 Vừa hết ngày sabát, bà Maria 
Mácđala với bà Maria mẹ ông 
Giacôbê, và bà Salômê, mua 
dầu thơm để đi ướp xác Ðức 
Giêsu. 2 Sáng tinh sương ngày 
thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời 
hé mọc, các bà ra mộ. 3 Các bà 
bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra 
khỏi cửa mộ giùm ta đây?" 4 
Nhưng vừa ngước mắt lên, các 
bà đã thấy tảng đá lăn ra một 
bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 
5 Vào trong mộ, các bà thấy 
một người thanh niên ngồi bên 

phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh 
niên liền nói: "Ðừng hoảng sợ! Các bà tìm Ðức Giêsu 
Nadarét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, 
không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin các bà 
về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến 
Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như 
Người đã nói với các ông". 
 
 Suy Niệm:  
  
Sau, ngày Chúa chịu chết, các môn đệ rơi vào một tình trạng 
thê thảm: buồn rầu, sợ hãi, chán nản, thất vọng. 
 
Còn đâu niềm vui khi được ở bên người Thầy yêu dấu. Còn 
đâu an ủi khi thấy những người đói khát được ăn no, người 
bệnh tật được chữa lành, kẻ tội lỗi được tha thứ, người chết 
được sống lại. Còn đâu niềm hy vọng tràn trề khi chứng kiến 
ma quỷ bị xua đuổi. Tất cả đã chìm vào quá khứ. Giờ đây sự 
ác đã chiến thắng, sự dữ đã thống trị. Cả một bầu trời tang 
tóc phủ trùm trên những người tin Chúa. Tâm hồn các ngài 
như đã chết. Niềm tin yêu hy vọng của các ngài như cùng bị 
chôn táng trong mộ với người Thầy yêu quý. 
 
Giữa lúc ấy, Chúa sống lại khải hoàn. Chúa Giêsu Phục sinh 
đã khiến cuộc đời các ngài thay đổi tận gốc rễ. Khi tảng đá 
lấp cửa mộ tung ra cũng là lúc tâm hồn các ngài thoát khỏi 
màn đêm vây phủ. Khi gặp được Chúa Phục sinh, tâm hồn 
các ngài bừng lên sức sống mới. Máu chảy rần rần. Tim đập 
rộn ràng. Mắt sáng. Miệng tươi. Các ngài như người đã chết 
nay sống lại. Chúa Giêsu đã Phục sinh tâm hồn các ngài. Sự 
sống mới của Chúa đã tràn vào các ngài. Ơn Phục sinh đã  

 
 
 
 

 
 
được ban cho các ngài. Sự sợ hãi đã trở thành mạnh dạn. Sự 
yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ. Sự thất vọng đã biến thành hy 
vọng. Nỗi sầu khổ đã biến thành niềm vui. 
 
Cảm nghiệm ơn Phục sinh rồi, các môn đệ không còn có thể 
ngồi yên trong căn phòng đóng kín cửa nữa. Các ngài mở 
tung cửa, hăng hái ra đi đem Tin Mừng Phục sinh chia sẻ 
cho mọi người. Các ngài muốn vực dậy những mảnh đời 
đang chết dần mòn. Các ngài muốn phục hồi những tâm hồn 
đang héo úa. Các ngài muốn thế giới biến đổi trong một đời 
sống mới, tươi vui, hạnh phúc, dồi dào hơn. Hôm nay Chúa 
muốn cho tất cả mọi người chúng ta, noi gương các Thánh 
Tông đồ, tiếp nối công việc của Chúa, đem ơn Phục sinh 
đến với mọi người.  
 
Có những người đang chết dần mòn vì không đủ cơm ăn áo 
mặc. Có những cuộc đời tàn lụi đi vì bệnh hoạn tật nguyền. 
Có những tấm thân gầy mòn vì lao lực vất vả. Có những 
cuộc đời trẻ thơ bị giam kín trong tăm tối thất học, nghèo 
nàn. Tất cả đang đợi chờ được Phục sinh. Có những tâm hồn 
đang ủ rũ vì buồn phiền. Có những mạch máu như ngừng 
chảy vì đau khổ. Có những trái tim đang tan nát vì bị phản 
bội. Có những cuộc đời cay đắng vì thất bại. Có những 
tương lai bị chôn kín trong những nấm mồ đen tối không lối 
thoát. Tất cả đang đợi chờ ơn Phục sinh. Nhất là có những 
tâm hồn đang lún sâu trong vũng lầy tội lỗi. Có những linh 
hồn đang tự huỷ hoại trong đam mê tiền bạc, quyền lợi, 
danh vọng. Có những niềm tin héo úa vì lạc hướng. Có 
những đời sống đang rỉ máu vì chia rẽ bất hoà. Có những 
cuộc đời đang chao đảo vì gặp khó khăn thử thách. Tất cả 
đang đợi chờ ơn Phục sinh. 
 
Đem Tin Mừng Phục sinh đó là giúp cuộc đời anh em thoát 
khỏi những bế tắc, giúp cho linh hồn anh em được sống cao 
thượng và khôi phục niềm tin yêu của anh em vào Thiên 
Chúa, vào con người và vào cuộc đời. Tuy nhiên, để có thể 
đem Tin Mừng Phục sinh đến với mọi người, bản thân ta 
cần được Phục sinh trước. 
 
Trong chính bản thân ta cũng đang chất chứa những mầm 
mống chết chóc đó là những tội lỗi, đam mê, dục vọng. 
Trong chính bản thân ta cũng đang ấp ủ những lực lượng tàn 
phá đó là thói kiêu căng, ích kỷ, chia rẽ, bất hoà, tham lam, 
bất công. Trong chính bản thân ta đức tin đang héo úa, lòng 
mến đang nguội lạnh, niềm hy vọng đang lụi tàn. 
 
Để đón nhận được ơn Phục sinh và để ơn Phục sinh có thể  
thấm vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn, ta phải cộng tác với 
Chúa, tẩy trừ mọi lực lượng sự chết ra khỏi tâm hồn ta. 
Cuộc chiến đấu sẽ khốc liệt vì ta phải chiến đấu với chính 
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bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa Phục sinh trợ giúp, chắc 
chắn ta sẽ toàn thắng. (ĐGM. Giuse Ngô Quang Kiệt) 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Cha, đã bao năm qua, con mừng Ðức Giê-su Phục Sinh 
chỉ như kỷ niệm một biến cố Hòan toàn quá khứ, chẳng ăn 
nhập gì tới đời sống cụ thể của con. Vì thế, đã bao năm, con 
chẳng có gì thay đổi. Nhưng năm nay, con quyết tâm trở nên 
một con người mới, một con người sống vị tha, yêu thương 
mọi người. Xin Thánh Thần của Cha hãy biến đổi con.  
 

*** 
 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM B 
CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

12 – 4 - 2015 
“Chúa Vẫn Thương Tôi” 

 
 Lời Chúa: (Ga 20, 19-31)  
 
 19 Chiều ngày 
thứ nhất trong 
tuần, nơi các 
môn đệ ở, các 
cửa đều đóng 
kín, vì các ông 
sợ người Dothái. 
Ðức Giêsu đến, 
đứng giữa các 
ông và nói: 
"Chúc anh em 
được bình an!" 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: "Chúc 
anh em được bình an! 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 được thấy Chúa!" 
Ông Tôma đáp: "Nêu 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: "Chúc anh 
em được bình an" 27 Rồi Người bảo 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:  
 
Nếu tội lỗi, bất trung và phản bội làm cho con người chia rẽ, 
đánh mất tình liên đới thì lòng thương xót và tha thứ có thể 
hàn gắn lại những đổ vỡ do tội lỗi gây ra. Thực vậy, nếu con 
người cứ "lấy oán báo oán, oán sẽ chập chùng". Cuộc đời 
chỉ đong đầy nước mắt bi ai của bạo lực và chiến tranh. 
 
Tin mừng hôm nay như một lời minh chứng về lòng thương 
xót của Chúa dành cho các môn sinh. Chính lòng thương xót 
đã nối lại tình nghĩa thầy trò. Chính lòng thương xót của 
Chúa đã hàn gắn lại những đổ vỡ sau tuần Thương Khó. Với 
lòng thương xót, Chúa đã nhìn ra nhu cầu lúc này của các 
môn sinh là sự bình an của ơn tha thứ. Bởi lẽ trong đêm tối 
vườn cây dầu, các môn đệ đã "tan đàn xẻ nghé". Họ như 
những lính bại trận. Thất vọng, hoang mang và lo sợ đến nỗi 
bỏ Chúa, bỏ nhau. Mỗi người một nơi. Mặc Thầy, mặc bạn. 
Ðường ai ai nấy đi. Kẻ lẩn trốn. Kẻ về quê. Tất cả dường 
như đã quên lời hứa "nào chúng ta cùng lên Giêrusalem" để 
cùng chết với Thầy. Ðiều ray rức lương tâm nơi các môn 
sinh là mặc cảm tội lỗi. Họ đã hèn nhát bỏ chạy trong đêm 
tối vườn Cây Dầu. Họ đã bán Thầy, chối thầy và bỏ Thầy. 
Thế mà, ngay ngày đầu tiên Chúa sống lại, Chúa đã không 
sai người đi tìm kiếm và hỏi tội các ông, nhưng với một lời 
đầy yêu thương, Chúa đã nói với những người phụ nữ đến 
thăm mồ "Hãy đi báo tin cho anh em Ta. Ta sẽ chờ họ ở 
Galilêa". Chữ "anh em" thay cho lời trách móc những kẻ 
phản bội, bất tín, bất trung. Chữ "anh em" dường như đã xoá 
hết những ngăn cách bởi mặc cảm tội lỗi nơi các môn sinh. 
 
Thực vậy, khi Chúa hiện ra với các môn sinh, Ngài không 
hề nhắc tới những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Nơi Phêrô kẻ 
chối Chúa ba lần. Nơi các môn đệ hèn nhát bỏ chạy trong 
đêm tối vườn Cây Dầu. Nơi Tôma kẻ bi quan, cố chấp luôn 
đòi sự kiểm chứng theo lý luận thuần túy nhân loại. Dường 
như Chúa đã quên hết và còn ban bình an cho các ông. Nếu 
Chúa sống lại nhưng không tha thứ cho các ông thì đời các 
ông sẽ ra sao? Liệu rằng các ông có dám ngước mắt nhìn 
thẳng vào Thầy hay vẫn lấm lét, thẹn thùng đầy lo sợ, bất an 
như Adam năm xưa trong vườn địa đàng. 
 
Hôm nay cũng là ngày kính nhớ "Lòng Thương Xót" của 
Chúa, Giáo hội mời gọi chúng ta: hãy sám hối ăn năn vì 
những thiếu sót và lầm lỗi của mình. Hãy tin vào tình 
thương tha thứ của Chúa để sửa đổi bản thân nên hoàn thiện 
hơn như Cha chúng ta ở trên trời là Ðấng hoàn thiện. Xin 
đừng tiếp tục xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa. Xin 
đừng lợi dụng lòng thương xót của Chúa để tiếp tục sống 
buông thả trong những đam mê lầm lạc, những quan hệ bất 
chính, những thói đời gian dối hại người. Một cách đặc biệt 
là hãy dâng những hy sinh, lời cầu nguyện cho các tội nhân 
được ơn trở về cùng Chúa. Ðó là điều mà Chúa đang chờ 
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đợi nơi mỗi người chúng ta. Vì thế giới hôm nay đang bị tục 
hoá bởi một trào lưu văn hoá phóng túng và sa đoạ. Người ta 
phạm tội nhưng không còn ý thức về việc mình làm là tội.  
 
Người ta dùng thân xác để kinh doanh kiếm tiền. Hàng đêm 
vẫn còn đó biết bao cô gái dùng thân xác của mình để đổi 
lấy đồng tiền dơ bẩn. Hàng đêm vẫn còn đó những chàng 
trai rải tiền trên thân xác người khác để thoả mãn thú tính 
của mình. Thế giới tục hoá đã biến con người thành một sản 
phẩm, một mặt hàng có thể ngả giá bán công khai nơi đầu 
đường xó chợ. Người ta ước tính mỗi năm có hàng trăm 
ngàn cô gái tự nguyện và bị ép bán làm dâu cho ngoại bang 
để kiếm lấy vài triệu đồng cho gia đình thoát khỏi cảnh 
nghèo. Thế giới tục hoá đã đánh mất sự linh thánh nơi con 
người là "nhân linh hơn vạn vật", nên dẫn đến tình trạng sát 
hại thai nhi như những anh đồ tể giết một con vật vô tri vô 
giác. Người ta ước tính hàng năm có hàng triệu thai nhi bị 
sát hại ngay trên quê hương với bốn ngàn năm văn hiến. 
 
Ngày xưa khi dân thành Sođôma ăn chơi sa đoạ, sứ thần 
Chúa được sai đi tiêu hủy cả thành. Ông Abraham đã nài xin 
Chúa nguôi cơn thịnh nộ. Sứ thần Chúa đã chấp nhận lời 
thương lượng của ông: "vì 10 người công chính, Thiên Chúa 
sẽ tha phạt cho cả thành Sođoma", nhưng khốn nỗi ông 
không tìm thấy đủ 10 người công chính nên cả thành đã bị 
tiêu diệt. 
 
Có lẽ ngày nay Chúa đang cần những con người có tâm hồn 
thanh sạch lòng ngay. Chúa cần những con người như vậy 
để vì họ mà Chúa nguôi cơn thịnh nộ trút xuống địa cầu. 
Ðiều đó đã được Chúa mạc khải qua thánh nữ Faustina. 
Ngài muốn có nhiều người chấp nhận lòng thương xót vô bờ 
bến của Ngài để máu và nước đổ ra từ trái tim bị đâm thâu 
của Ngài có thể tẩy xoá, rửa sạch tội lỗi, và ban sự sống mới 
cho những ai tin nhận nơi Ngài. Ngài muốn có nhiều người 
như thánh nữ Fausina, biết dâng những hy sinh đau khổ của 
mình như lễ vật tôn thờ Thiên Chúa và cứu thế gian khỏi 
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 
 
Vâng, thế giới đang tục hoá. Con người đang đánh mất 
lương tri của mình. Tội lỗi ngày một gia tăng. Thiết tưởng 
mỗi người kytô hữu không chỉ sám hối và đền tội cho mình, 
mà còn cho cả nhân loại đang lao vào hố diệt vong của đời 
sống buông thả và sa đoạ. Chúng ta hãy cùng với thánh nữ  
 
Faustina để thưa lên cùng Chúa: "Lạy Chúa, con xin phó 
thác cuộc đời con, gia đình con và nhân loại hôm nay nơi 
lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin dâng những hy 
sinh, lời cầu nguyện để bù cho những tội lỗi nhân gian".  
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là 
nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ 
có bình an thực sự khi tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhờ 
đức tin, nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con xác tín rằng Chúa 
luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến 
cố. Xin Chúa đến ngự giữa chúng con. Amen. 
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM B 

19 – 4 - 2015 
“Tin Và Làm Chứng Cho Chúa”  

 
 Lời Chúa: (Lc 24,35-48)  
 
35 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười 
Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và 
mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các 
ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và 
bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, 
tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: "Sao anh em lại 
hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? 39 Nhìn chân tay 
Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương 
có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40 Nói xong, Người 
đưa tay chân ra cho các ông xem.  
41 Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ 
ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 
Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm 
lấy và ăn trước mặt các ông. 44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở 
với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những 
gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh 
đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm".  
45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và 
bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu 
khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, 47 và phải 
nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ 
Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính 
anh em là chứng nhân của những điều này. 
 
 Suy Niệm:  

 
 
Bác 
Tài 
Xế 
Taxi 
Làm  
Chứng 
Cho  
Chúa 
 
 
 
 

Một vị linh mục sau chuyến du lịch Đài Bắc trở về đã thuật 
lại cách truyền giáo của một bác tài xế xe taxi tại đây như 
sau: “Ngày nọ, tôi đón taxi từ khách sạn đi sang trung tâm 
thành phố Đài Bắc mua quà lưu niệm. Tôi rất ngạc nhiên khi 
thấy trong xe có dán một tờ giấy ghi mấy dòng chữ như sau: 
“Bạn có thể thấy một vài quyển sách về tôn giáo ở hộc bên 
hông xe. Trong khi xe đang chạy, bạn có thể đọc sách và 
nếu thích, bạn có thể mang sách theo khi rời khỏi xe mà 
không phải trả tiền mua sách”. Tôi tò mò tìm hộc sách và 
thấy một chục cuốn sách mỏng bằng tranh, nội dung về cuộc 
đời Đức Giêsu in trên giấy trắng khá đẹp, một ít sách truyện 
tranh các thánh và các danh nhân tôn giáo, một ít cuốn là 
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những mẩu chuyện sống đức tin giữa đời thường... Ngoài ra, 
phía trên kính chiếu hậu trước mặt tài xế cũng có treo một 
ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ. Tôi mở lời hỏi bác tài xế:  
_ Này bác tài, xin vui lòng cho biết: Hành khách đi xe của 
bác có ai quan tâm đến hộc sách đạo của bác không? 
_ Ồ, có chứ! Có nhiều người đã lấy ra xem, và có người còn 
cầm theo mang về nhà nữa. 
_ Tôi hỏi tiếp: Bác có cảm tưởng gì khi thấy người ta đọc 
sách đạo do bác giới thiệu? 
_ Tôi cảm thấy rất vui anh à! Anh biết không: tôi là người 
tín hữu Công giáo nhưng không có nhiều giờ để đi lễ nhà 
thờ. Vì tôi phải chạy xe kiếm sống. Do đó, đây là cách làm 
công tác tông đồ của tôi. Tôi rất mừng vì đã có thể làm được 
hai việc một lúc: Vừa lái xe nuôi gia đình lại vừa rao giảng 
Tin Mừng mà không bị mất thêm thời giờ. Tôi nghĩ rằng tôi 
đang làm một việc thật tuyệt vời! 
 
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay cho thấy Chúa Giêsu Phục 
Sinh đã hiện đến với các Tông Đồ đang bị dao động. Sau khi 
trấn an các ông, Người đã chứng minh cho các ông thấy 
Người không phải  là bóng ma, nhưng là con người bằng 
xương bằng thịt thực sự, qua việc ăn uống trước mặt các 
ông. Cuối cùng sau khi các ông đã tin Người đã từ cõi chết 
sống lại, Đức Giêsu chỉ thị cho các ông và cho mọi tín hữu 
sau này: “Chính anh em sẽ là chứng nhân của những điều 
này”(Lc 24,48). 
 
Ngày nay các tín hữu chúng ta dù không thấy Chúa bằng 
xương bằng thịt, nhưng vẫn có thể thi hành sứ mệnh làm 
chứng cho Người bằng các phương thế như sau:  
 
 Làm chứng bằng việc thuật lại cho người khác về 

cuộc đời và lời rao giảng của Đức Giêsu như bà Maria 
Mácđala đã làm (Ga 20,18). Việc truyền đạt này mọi tín hữu 
đều có thể làm, nhưng khó thuyết phục được người nghe tin 
theo (x. Lc 24,11). 
 
 Làm chứng bằng cách để Chúa ngỏ lời với người 

khác qua miệng chúng ta: Đức Giêsu đang sống và hiện diện 
nơi ta, và ta có bổn phận chia sẻ sự xác tín, niềm vui và bình 
an hạnh phúc mình đang cảm nghiệm được cho tha nhân. 
Cách làm chứng này đã được Nhóm Mười Một Tông đồ áp 
dụng. Sau khi đón nhận ơn Thánh Thần, Tông đồ Phêrô đã 
rao giảng và làm chứng về Đức Giêsu như sau: “Chính Đức 
Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại… Về điều này tất 
cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy 
quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, 
để Người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy đang 
nghe…” (Cv 2,32-33). Cách làm chứng hùng hồn đầy xác 
tín này của Tông đồ Phêrô đã thuyết phục được tới ba ngàn 
người xin tòng giáo (x. Cv 2,41). 
 
 Làm chứng bằng lối sống hy sinh quên mình, vị tha 

bác ái noi gương cộng đoàn tín hữu thời Hội Thánh sơ khai 
như sách Công vụ thuật lại: “Các tín hữu chuyên cần nghe 
các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau và 
cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ, vì các 
Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu 
hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán 
đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. 

Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. 
Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ 
vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương 
mến. Và Chúa cho cộng đòan mỗi ngày thêm những người 
được cứu độ” (Cv 2,42-47). 
 
 Cuối cùng, làm chứng cho Đức Giêsu bằng việc sẵn 

sàng chịu bách hại vì đức tin, quyết không hèn nhát bước 
qua thập giá để khỏi chết, noi gương các anh hùng tử đạo. 
Nhờ đó, các thánh Tử đạo đã được gọi là các “Chứng nhân 
đức tin”. Đây là phương cách truyền giáo rất hữu hiệu như 
lời Tertuliano khẳng định: “Máu các vị Tử đạo là hạt giống 
phát sinh các Kitô hữu”. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, 
Chúa đều dùng Kinh Thánh để giúp các ông tìm ra thánh ý 
Thiên Chúa và giải thích cho các ông về con đường “Qua 
đau khổ vào vinh quang”, đồng thời chứng minh Chúa đã 
thực sự sống lại từ cõi chết, đúng như lời Thánh Kinh. Xin 
giúp chúng con ý thức giá trị và tin vào sức mạnh Lời Chúa 
trong việc sống đạo và truyền đạo, hầu khi gặp bất cứ biến 
cố vui buồn sướng khổ nào trong cuộc sống, chúng con cũng 
biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết năng 
hội hiệp nhau học sống Lời Chúa hằng tuần, biết lắng nghe 
Lời Chúa khi dự lễ, để nhờ Lời Chúa hướng dẫn, đức tin của 
chúng con sẽ ngày càng lớn lên và nhờ ơn Thánh Thần tác 
động, chúng con sẽ chu toàn được sứ mệnh Chúa trao cho 
Hội Thánh: “Chính anh em là chứng nhân của những điều 
này”. AMEN. (LmĐan Vinh) 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B 
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 

26 – 4 – 2015 
“Tình Người Mục Tử”  

 
 Lời Chúa: (Ga 10, 11-18)  
 
Khi ấy, Ðức Giêsu nói: 11 "Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. 12 
Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không 
thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. 
Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ 
làm thuê và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử 
nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết 
tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy 
sinh mạng sống mình cho chiên. 16 Tôi còn có những chiên 
khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. 
Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một 
mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh 
mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không 
ai lấy được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. 
Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Ðó 
là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." 
 
 Suy Niệm:  
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Có một 
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Ngài, 

có phải 
ngày 
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Ngài sẽ đưa con vào đời không? 
_ Thượng đế trả lời: Ðúng đó con ạ! 
_ Ðứa bé đáp: Nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con 
quá nhỏ bé và bất lực như thế này?". 
_ Thượng đế đáp: "Hãy yên tâm, trong số những thiên thần, 
ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ ở bên 
con và chăm sóc con chu đáo". 
_ Ðứa bé lại hỏi: "Và làm sao con có thể hiểu được khi họ 
nói chuyện với con bằng ngôn ngữ mà con chưa hề biết 
đến?" 
_ Thượng đế trả lời: "Thiên thần của con sẽ nói với con bằng 
những lời ngọt ngào và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được 
nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của 
con sẽ dậy con biết nói những điều hay lẽ phải". 
_ Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Vậy, ai sẽ bảo 
vệ con? 
_ Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe 
dọa đến tính mạng của mình. 
_ Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được thấy ngài nữa. 
_ Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con 
cách thức quay về với Ta mỗi khi lạc lối. 
_ Vậy thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho 
con biết tên thiên thần hộ mạng của con là gì? 
_ Tên của người không quan trọng, con chỉ giản đơn gọi 
người là Mẹ. 
 
Nếu người mẹ cần thiết cho con cái thế nào, thì người mục 
tử cũng cần thiết cho đàn chiên như vậy. Lời Chúa hôm nay 
cho chúng ta thấy chân dung của người mục tử tốt lành.  
 
Người mục từ luôn sống vì lợi ích đàn chiên, luôn sống cho 
và vì đàn chiên. Người mục tử gắn liền đời mình với đàn 
chiên tựa như người mẹ gắn liền với định mệnh đời con. 
Người mẹ được Thiên Chúa sắp đặt để bảo vệ đứa con, 
chăm sóc đứa con, dậy dỗ và gìn giữ đứa con khỏi những 
nguy hiểm trong suốt hành trình cuộc đời. Không có mẹ đứa 
con sẽ không lớn nổi thành người. Ðàn chiên cũng không 
thể có đồng cỏ xanh tươi, có suối mát ngọt ngào nếu không 
được người mục tử miệt mài tìm kiếm cho đàn chiên. Ðàn 
chiên sẽ không thể sống an toàn khỏi cạm bãy, khỏi thú dữ 
rình chờ, nếu không có chủ chiên canh phòng với đầy đủ 
trách nhiệm và đầy yêu thương. 
 
Chúa Giêsu sánh ví tình thương của mình như tình thương 
của người mục tử dành cho đàn chiên. Ngài yêu thương con 

người nên đã mang lấy thân phận con người để cùng đồng 
hành với con người. Ngài đã cùng chia vui sẻ buồn với con 
người qua những thăng trầm của cuộc sống. Ngài đã sống 
một cuộc đời yêu thương và phục vụ như một người đầy tớ 
phục vụ chủ nhân. Ngài đã đi đến tận cùng của tình yêu là 
chết cho đàn chiên được sống. Ngài còn hiến mình thành 
lương thực nuôi dưỡng đàn chiên qua bàn tiệc Thánh Thể 
mỗi ngày. Ngài chính là vị mục tử mà bài đáp ca đã ca ngợi 
rằng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 
Trong đồng cỏ xanh tuơi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người 
đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người 
dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính. Lạy Chúa, dầu qua thung 
lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có chúa ở cùng con". 
 
Hình ảnh người mục tử còn là hình ảnh của những người 
cha, người mẹ đang ngày đêm lo lắng bảo vệ con con cái. 
Các ngài đã hy sinh cuộc đời vì hạnh phúc các con. Các ngài 
đã trải qua những mưa nắng khắc nghiệt của dòng đời để 
mang lại cơm no áo ấm cho đàn con. Các ngài đã chấp nhận 
chịu tiêu hao như hạt lúa chịu mục nát đời mình cho con cái 
lớn khôn. 
 
Hôm nay lễ Chúa chiên lành, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ 
Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội luôn có những mục tử hết 
lòng vì đàn chiên. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có cha, 
có mẹ luôn hết mình hy sinh cho chúng ta. Cám tạ Chúa đã 
thương chăm sóc, chở che và gìn giữ cuộc đời chúng ta bằng 
muôn nghìn cách. Cám ơn Chúa vẫn nuôi dưỡng chúng ta 
trên đồng cỏ xanh tươi là bàn tiệc Thánh thể, nhờ đó mà ta 
được no thoả ân tình của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta 
biết siêng năng đến với bàn tiệc Thánh Thể. Xin đừng bao 
giờ để tâm hồn mình bị chết đói, chết khát ngay bên nguồn 
nước trong lành với đồng cỏ xanh tươi là Bàn tiệc Thánh 
Thể mà Chúa Giêsu với tình mục tử đã dọn sẵn cho chúng 
ta. Amen. (Jos Tạ duy Tuyền) 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Cha, xin Cha hãy ban cho Giáo Hội và đất nước con 
nhiều vị Mục Tử Nhân Lành hơn ! Xin cho các nhà lãnh đạo 
đất nước và Giáo Hội con biết thật sự yêu thương người dân 
cũng như các tín đồ của mình hết lòng và sẵn sàng hy sinh 
phục vụ họ. Có như thế, đất nước và Giáo Hội con mới tiến 
bộ lên được. Amen. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| Hieäp Nhaát 171 | 04 - 2015 |  9

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://lyskovstas.ru/popular-zap/rabota-mechty&ei=i4oKVezvBYHDgwTItYPABw&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNFsY6Q03MxZTG0MVOQH50wK8PuPhw&ust=1426840503839502



