
 
 

 
 
 
 
 

 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B 

3 – 5 – 2015 
“Thầy Là Cây Nho Đích Thực” 

 Lời Chúa: (Ga 15, 1-8) 
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với 
các môn đệ rằng: 1 "Thầy là 
cây nho thật, và Cha Thầy 
là người trồng nho. 2 Cành 
nào gắn liền với Thầy mà 
không sinh hoa trái, thì 
Người chặt đi; còn cành 
nào sinh hoa trái, thì Người 
cắt tỉa cho nó sinh nhiều 
hoa trái hơn. 3 Anh em 
được thanh sạch rồi nhờ lời 
Thầy đã nói với anh 
em. 4 Hãy ở lại trong Thầy 
như Thầy ở lại trong anh 
em. Cũng như cành nho 

không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây 
nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là 
cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại 
trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có 
Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong 
Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo 
Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh 
em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn 
gì, anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. 8 Ðiều làm Chúa 
Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở 
thành môn đệ của Thầy." 
 Suy Niệm: 
Người làm vườn giỏi thì họ biết cắt tỉa cành để nó sinh nhiều 
hoa trái…Người Kitô hữu được Chúa nói đến trong bài Dụ 
Ngôn Tin Mừng hôm nay, chính là cành nho, Chúa Giêsu 
chính là thân cây nho, Chúa Cha là người trồng nho. Cha là 
ông chủ vườn sẽ tỉa cành để người kitô hữu “ sinh nhiều hoa 
trái ” hơn. Người kitô hữu được Chúa Cha cắt tỉa sẽ “ sinh 
nhiều hoa trái ”. Đó là là những tiến bộ về tâm linh đầy tràn 
nhân đức phong phú tốt lành nơi người kitô hữu con cái của 
Cha. 
Chúa Cha sẽ tỉa cành giúp người Kitô hữu bỏ bớt những bận 
tâm lo lắng sự đời quá sức mà tập trung năng lực vào việc 
thắng tiến đời sống thiêng liêng thánh đức. Ngài có thể làm 
điều đó bằng cách “cắt xén” làm cho người kitô hữu phải 
đau đớn, bị thiệt thòi mất mát về vật chất cũng như tinh 
thần…hoặc cho người đó phải trải qua những gian truân thử 
thách. Như “ lửa thử vàng – gian nan thử nhân đức ”, những 

gian khổ tôi luyện người kitô trong đời 
sống đức tin, có khả năng thánh hóa bản 

thâ 
 
 
 

rất hữu hiệu. 
Đức Kitô Con Chí ái của Cha rất thánh thiện cũng bị Chúa 
Cha tỉa cành.Thánh Phaolô nói : “ Thiên Chúa đã làm một 
việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở 
thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa mọi người tới nguồn ơn 
cứu độ ” ( Dt 2, 10 ). Nhờ cam chịu khổ hình mà Chúa 
Giêsu đã trở nên nhà lãnh đạo tuyệt hảo “ Nào Đức Kitô lại 
chẳng chịu khổ hình như thế rồi mới được vào trong vinh 
quang của Người sao ? ( Lc 24, 25 ). Người Kitô hữu muốn 
“ sinh nhiều hoa trái ” dứt khoát phải “ Ở lại “ và “ Gắn 
liền” với Chúa Giêsu Kitô. 
Làm sao để ở lại và gắn liền với Đức Giêsu Kitô? Một 
người mang danh hiệu là kitô hữu (thuộc về Đức Kitô); 
nhưng xem xét lại mình chẳng có tinh thần Kitô hữu , “ hữu 
danh vô thực ”, Thánh Phaolô nói tình trạng tương tự như 
vậy trong Do thái Giáo ( x. Rm 2, 17 – 23 ) Nhiều kitô hữu 
xem ra có vẻ rất ngoan đạo, siêng đi dâng lễ , rước lễ hằng 
ngày, lại hăng hái nhiệt thành những công việc liên quan 
đến Nhà thờ, hội đoàn, công tác tông đồ đấy ! Nhưng đời 
sống lại chẳng toát lên tinh thần Kitô giáo khi sống thiếu bác 
ái, công bình, chân thât, yêu thương, thông cảm, tha thứ…. 
Người Kitô hữu hôm nay trở thành môn đệ đích thức của 
Chúa Kitô phải chịu để bị cắt tỉa. Thiên Chúa Cha mời gọi 
chúng ta chia sẻ nỗi đau khổ của Chúa Giêsu Con Chí Ái 
của Ngài, để cùng được tham dự vào vinh quang và hạnh 
phúc của Ngài “ Một khi cùng chịu đau khổ với Người, 
chúng ta cùng được hưởng vinh quang bất diệt với Người “ 
(Rm 8, 17); “được cùng chia sẻ đau khổ với Đức Kitô bao 
nhiêu anh em sẽ vui mừng bấy nhiêu, để vinh quang người 
tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỉ” (1 Pr 4, 13); 
“phần anh em là những kẻ chịu đau khổ ít lâu. Chính Thiên 
Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện vững vàng, mạnh 
mẽ và kiên cường” (1 pr 5, 10); “những đau khổ chúng ta 
chịu sánh sao với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải 
cho chúng ta” (Rm 8, 18). Thánh phaolô cũng khuyên chúng 
ta đùng sợ hãi trước những đau khổ “ nếu anh em chịu đau 
khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc ! đừng sợ 
những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến “ ( 1 Pr 3, 14 ) 
Người Kitô hữu không đi tìm đau khổ , nhưng khi đau khổ 
đến , người lành thánh vui mừng chấp nhận đau khổ, chẳng 
những thánh hóa mình mà còn làm cho những ngưởi khác 
nên công chính thánh thiện nữa “ vì đã nếm mọi đau khổ, 
người công chính tôi trung của Ta. Sẽ làm cho muôn người 
trở nên công chính và sẽ gánh được tội lỗi của họ “ ( Is 53, 
11 ). Người kitô hữu chấp nhận đau khổ thiệt thòi, cực hình, 
mất tiền, mất thì giờ, mất sức khỏe, bị nghi ngờ, hàm oan… 
vì qua tha nhân là một hành vi bác ái, là phương tiện chúng 
ta thực thi đức yêu thương. Người kitô hữu biết chấp nhận  
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đau khổ mà nhiều người nên công chính hạnh phúc. Vì thế; 
người có lòng yêu mến Chúa đích thực sự sẵn sàng lợi dụng 
mọi hoan cảnh đau khổ của mình để sinh ích cho kẻ khác. 
Để sinh nhiều hoa trái người kitô hữu phải ở lại gắn liền với 
Đức Kitô. Chúa kitô chính là ngưồn sức mạnh vô biên của 
chúng ta, Ngài quyền năng làm được mọi sự hoàn hảo, vì 
thế; chúng ta luôn tin tưởng phó thác cho tình yêu của Ngài, 
và chắc chắn sẽ được ngài che chở bình an “ Chúa khoan 
nhân là mục tử tôi , tôi không còn e sợ nỗi gì ….( Tv 23 ) 
Chúng ta luôn yêu mến và qui hướng về Ngài là trung tâm 
cuộc sống để chúng ta dấn than theo Ngài một cách quảng 
đại, không tính toán so đo , đồng thời gắn bó và yêu thương 
tha nhân như chính Ngài đã yêu. 
Chúng ta luôn làm theo thánh ý của Ngài qua mọi ngịch 
cảnh trong cuộc đời. Chính Ngài là nguồn sức mạnh là an 
vui hạnh phúc chúng ta.  Lời Chúa phán : “ Nếu các con ở 
lại trong thầy và Thầy ở lại trong các con, thì muốn gì, cứ 
xin sẽ được ”. Xin cho chúng con được hiệp nhất nên một 
trong Đức Kitô để lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện nơi 
mỗi người chúng con. 
 Cầu Nguyện:  
Lạy Cha ! Cha là nguồn sức mạnh vô biên, tình yêu của 
muôn loài muôn vật. Chúng con muốn kết hợp với Cha để 
nhận được sự sống, sức mạnh , tình yêu và một cuộc sống 
tươi đẹp, hạnh phúc hơn, và xin Cha cho những ai tiếp xúc 
với chúng con cũng nhận được sự sống , sức mạnh và tình 
yêu dào dạt của Cha tuôn chảy đến cho mọi người. Amen. 

 

*** 

 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B 
10 – 5 - 2015 

“Ở Lại Trong Tình Thương”  
 Lời Chúa: (Ga 15, 9-17) 

Khi ấy, Ðức 
Giêsu nói với 
các môn đệ 

rằng: 9 Chúa 
Cha đã yêu mến 
Thầy thế nào, 
Thầy cũng yêu 
mến anh em 
như vậy. Anh 
em hãy ở lại 
trong tình 
thương của 

Thầy. 10 Nếu 
anh em giữ các 

điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của 
Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại 
trong tình thương của Người. 11 các điều ấy, Thầy đã nói với 
anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui 
của anh em được nên trọn vẹn. 12 Ðây là điều răn của Thầy: 
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 
em. 13 Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của 

người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. 14 Anh em là 
bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy 
truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì 
tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là 
bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của 
Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16 Không phải anh em đã 
chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử 
anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của 
anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa 
Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Ðiều 
Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." 
 
 Suy Niệm: 
 
Yêu là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là 
một từ ngữ dễ gây hiểu lầm nhất. Vì người ta hiểu từ ngữ 
này theo những cách khác nhau. Có người hiểu yêu là những 
quan hệ thân xác. Có người hiểu yêu là quản lý chặt chẽ. Có 
người hiểu yêu thuộc lĩnh vực cảm tính. Để tránh những 
hiểu lầm, khi truyền cho ta yêu thương, Chúa Giêsu đã đưa 
ra một khuôn mẫu: yêu như Chúa yêu. 
 
Tình yêu của Chúa Giêsu không phải tự Người nghĩ ra, 
nhưng phát xuất tự Chúa Cha: “Như Cha đã yêu mến Thầy 
thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như thế”. Thế là đã 
rõ, tất cả bắt nguồn từ cùng một tình yêu mà Chúa Cha là 
nguồn cội. Từ nguồn mạch ấy, tình yêu chảy ra lan tỏa đến 
mọi người. Thế nên mọi tình yêu muốn chân thực phải qui 
hướng về trái tim Chúa Cha. 
 
Tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu phổ quát. Khác với 
tình yêu bình thường của con người chỉ yêu những người 
yêu mình, ghét những người ghét mình, chỉ yêu những 
người dễ yêu, ghét những người dễ ghét, chỉ giới hạn tình 
yêu vào một số người thân quen. Nhưng tình yêu của Chúa 
Cha thì không như thế. Tình yêu ấy lan tới tất cả mọi người 
không phan biệt tốt xấu. Tình yêu ấy không loại trừ một ai 
dù lành dù dữ. 
 
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu hy sinh. Vì yêu thương 
Chúa đã dựng nên con người. Vì yêu thương Chúa đã nhận 
con người làm con, cho hưởng hạnh phúc với Người. Vì yêu 
thương, Ngài đã hy sinh Con Một yêu dấu để cứu chuộc con 
người. Và Ngài đã hy sinh tất cả những gì có thể để cứu độ 
chúng ta. 
 
Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu tha thứ. Tha thứ là dấu 
hiệu của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng tha thứ. Trong 
Tin Mừng, Chúa Giêsu nói nhiều về tình yêu tha thứ của 
Chúa Cha. Cảm động nhất là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. 
Chúa Giêsu muốn chúng ta noi theo tình yêu của Chúa Cha. 
Biết đối xử với nhau như Chúa Cha đối xử với chúng ta. 
Hãy yêu thương những người bé nhỏ, cùng khổ, bất hạnh, 
yêu thương hết mọi người, không trừ ai. Chúa đã chọn 
chúng ta để chúng ta sống với Ngài, sống cho Ngài và sống 
như Ngài. Tình yêu của chúng ta phải bắt nguồn từ Thiên 
Chúa mới trở nên bền vững và đem lại hạnh phúc. 
 
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã 
chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được 
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hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…” Hoa trái của Chúa 
là Tình yêu. Chính Chúa đã chọn tôi, sai tôi đến với anh em. 
Như ơn gọi của thánh Tông đồ Matthia hôm nay, chúng ta  
hãy trao cho Chúa phần nhỏ bé bất toàn của mình. Can đảm 
dâng trao hết những gì mình có, để thuộc trọn về Chúa và 
hoàn toàn cho Chúa. Chính Chúa sẽ thực hiện kế hoạch lớn 
lao của Ngài trên con người nhỏ bé của chúng ta. 
 Cầu Nguyện:  
Lạy Chúa, có nhiều người bên con vẫn đang âm thầm đau 
khổ chỉ vì những suy nghĩ, lời nói và hành động thiếu yêu 
thương của con. Xin giúp con hiểu và thực thi giới răn yêu 
thương của Ngài. Chính con cũng rất nhiều lần nói như thế. 
Từ nay con muốn nói những chữ ấy một cách thật lòng, nhất 
là nói với những người cùng niềm tin, cùng lý tưởng với 
con. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ở lại trong tình thương 
của Chúa, biết ra khỏi chính mình, biết nghĩ tới anh em, để 
hoa trái của Chúa được tồn tại và nhân rộng mãi Amen. 
 
    *** 

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B 
17 – 5 – 2015 

“Có Chúa Cùng Hoạt Ðộng”  
 Lời Chúa: (Mc 16, 15-20) 

Trước khi 
lên trời, 
Ðức Giêsu 
nói với 
mười một 
tông đồ 
rằng: 15 "An
h em hãy đi 
khắp tứ 

phương 
thiên hạ, 
loan báo 
Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu 
độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Ðây là những dấu lạ 
sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ 
được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm 
được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng 
sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những 
người này sẽ được mạnh khoẻ". 
19 Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu 
Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Ðồ thì ra đi rao giảng khắp 
nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những 
dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. 
 Suy Niệm: 
Thủ lãnh của một bộ tộc kia nằm hấp hối trên giường. Ông 
cho gọi ba người có thể thay thế ông và nói: 
- Ta phải chọn một người kế tục. Các ngươi hãy leo lên đỉnh 
núi linh thiêng của chúng ta, và mang về cho bộ tộc một 
món quà quí giá nhất. Người thứ nhất trở về đem theo một 

thỏi vàng lớn. Người thứ hai mang về viên ngọc vô giá. Còn 
người thứ ba trở về với hai bàn tay trắng. Hết sức ngạc  
nhiên, vị tù trưởng mới hỏi: 
- Món quà quí giá của ngươi đâu? 
Người này điềm tĩnh trả lời: 
- Khi tôi lên tới đỉnh núi, tôi thấy ở phía bên kia một vùng 
đất phì nhiêu màu mỡ, tại đó dân chúng có thể hưởng một 
cuộc sống sung túc tốt đẹp. 
Người tù trưởng nói: 
- Ngươi sẽ nối nghiệp ta. Ngươi đã mang về món quà 
quí giá nhất: Một viễn tượng tương lai tốt đẹp. 
 
Đó cũng là viễn tượng Đức Giêsu mời gọi chúng ta đem lại 
cho thế giới qua bài Tin Mừng hôm nay: “Các con hãy đi 
khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật”. Chúa 
về trời là về với Chúa Cha – Cuộc đời chúng ta là một cuộc 
hành trình, mà đích đến nằm ở phía bên kia. Trời là đích xa 
xôi nhưng chi phối những bước chân gần gũi. Những bước 
chân đi đến với anh em, những bước chân đi vào lòng thế 
giới, những bước chân đi loan báo Tin Mừng. 
- Tin Mừng chính là Thiên Chúa yêu thương con người. 
- Tin Mừng chính là ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. 
- Tin Mừng chính là có Chúa cùng hoạt động với những dấu 
lạ kèm theo. 
 
Vậy người tín hữu Kitô không chỉ ngước mắt nhìn trời, 
nhưng hăng say đi loan báo Tin Mừng, vì trái đất còn mênh 
mông những đồng lúa chín vàng.   
 
Chúa về trời, nên Người đã mượn miệng lưỡi chúng ta để 
rao giảng, mượn đôi tay chúng ta để thi ân, mượn đôi chân 
chúng ta để đi đến với người cùng khổ. 
Chúa về trời nhưng Người vẫn hiện diện và hoạt động trong 
cuộc sống chứng nhân của mỗi người tín hữu. 
Chúa về trời, nhưng Người vẫn thực hiện những dấu lạ trong 
cuộc đời những con người biết sống tận tình cho tha nhân. 
Chúa về trời, nhưng Người vẫn canh cánh bên lòng một ước 
mơ: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người 
Cha ban cho con cũng sẽ ở đấy với con”. 
 
Đã ước mơ thì lúc nào cũng nghĩ tới điều mình mơ ước. Nếu 
Chúa đã ước mơ ở cùng chúng ta trên trời thì bao lâu chúng 
ta chưa về trời với Chúa, là bấy lâu trong lòng Chúa còn 
hình bóng chúng ta. Đã ước mơ bao giờ cũng mong đạt 
được điều mơ ước. Nếu Chúa đã mong chúng ta có mặt nơi 
Chúa ngự, thì không lẽ gì chúng ta không hiện diện ở đó. 
 Cầu Nguyện:  
Lạy Chúa Giêsu, là những Kitô hữu, là những môn đệ của 
Ngài nhưng có bao giờ chúng con ý thức được nhiệm vụ 
Chúa trao cho chúng con là cần kíp đâu? Cuộc sống của 
chúng con cứ xoay quanh: cơm - áo - bạc- tiền. Còn việc rao 
giảng Tin Mừng, con tưởng là nhiệm vụ của hàng Giám 
Mục và các Tu Sĩ. Xin cho chúng con ý thức lại cuộc sống 
và việc làm của chúng con, là những phương cách hữu hiệu 
nhất đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Ước gì 
mỗi ngày cuộc sống của chúng con là chứng từ sống động 
nhất đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Amen. 

 

        *** 
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  
NĂM B 

24 – 5 - 2015  
“HÌnh Ảnh Thánh Thần” 

 

 Lời Chúa: : Ga 20, 19-23 
 

Vào buổi chiều ngày thứ 
nhất trong tuần, những cửa 
nhà các môn đệ họp đều 
đóng kín, vì sợ người Do-
thái, Chúa Giêsu hiện đến, 
đứng giữa các ông và nói 
rằng: "Bình an cho các 
con!" Khi nói điều đó, 
Người cho các ông xem tay 
và cạnh sườn Người. Bấy 
giờ các môn đệ vui mừng 
vì xem thấy Chúa. Chúa 
Giêsu lại phán bảo các ông 
rằng: "Bình an cho các 
con! Như Cha đã sai Thầy, 
Thầy cũng sai các con". 
Nói thế rồi, Người thổi hơi 

và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, 
các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con 
cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".  
 Suy Niệm: 
Tôi muốn viết về bản tính Chúa Thánh Thần, nhưng tôi 
không viết được gì, vì tôi chẳng hiểu gì về Ngài. Tôi muốn 
viết về các hoạt động của Ngài trong tôi và Hội Thánh, 
nhưng tôi chịu thua, vì không hiểu cách thức Ngài sinh hoạt 
ra sao. Tôi muốn suy niệm về Ngài, nhưng như có một màn 
đen phủ kín khối óc non nớt của tôi, vì hình như Ngài quá 
trừu tượng. Người ta bảo tôi cứ gia nhập vào Phong Trào 
Thánh Linh, thì sẽ được Thánh Thần thổi ngã xuống ngay, 
nhưng khổ nỗi tôi lại không có đức tin đủ mạnh để tin và 
làm được điều đó; hơn nữa trong tôi như vẫn có gì nghi ngờ 
những cú té xuống của một số người trong Phong Trào 
Thánh Linh trên màn ảnh TV! Thế thì làm cách nào để hiểu 
được về Chúa Thánh Thần và các hoạt động thật của Ngài 
trong tôi và trong Hội Thánh Chúa Kitô? 
Dù không hiểu hoặc không thấy được các bằng chứng qua 
con mắt xác thịt của mình, nhưng tôi vẫn tin vào Lời Chúa 
Kitô nói về Chúa Thánh Thần là có thực. Lời Chúa Kitô dạy 
các tông đồ trong Phúc âm hôm nay khi Ngài thổi hơi trên 
các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội 
cho ai, thì tội người ấy được tha; các con cầm tội ai, thì tội 
người ấy bị cầm lại. Trong hành động và lời của Chúa Kitô 
cho tôi hiểu được chút xíu về Chúa Thánh Thần: Ngài chính 
là Khí, là Hơi Thở của Thiên Chúa; dĩ nhiên trong một số 
đoạn khác của Thánh Kinh thì Ngài còn là Lửa trong hình 
Lưỡi Lửa, là Tình Yêu trong dây liên kết Cha và Con, là sức 
Thánh Hóa trong Nước của Bí Tích Rửa Tội, là Sự Đổi Mới 

trong việc canh tân Hội Thánh qua các hoạt động của các 
Tông Đồ và Giáo Hội qua mọi thời đại, vv...  
Khi tin Lời Đức Kitô, tôi sẽ nhận thấy một điều rất đúng về 
Thánh Thần của Ngài: đó là sự đổi mới tâm hồn tôi do sức 
mạnh và sự nâng đỡ của Ngài mỗi khi tôi yếu đuối sa ngã 
cần đến Ngài. Trong các Phong Trào như Thánh Linh, 
Cursillo, vv..., người ta cảm nghiệm sự đổi mới các tâm hồn 
do sức mạnh của Chúa Thánh Thần rất rõ ràng khi họ tin 
tưởng phó thác hoàn toàn cho Ngài. Ngoài ra, Hội Thánh 
Chúa Kitô đã từng vượt qua muôn vàn khó khăn, kể cả 
những bão táp trước các cuộc bách hại và chia rẽ Giáo Hội 
trong hơn 20 thế kỷ qua, chắc chắn là nhờ vào sức hoạt động 
và đổi mới liên lỉ của Chúa Thánh Thần.  
Vì Ngài hiện diện như Khí, gọi là Thần Khí, và như Lửa, 
dưới hình lưỡi lửa, nên biểu tượng tôi có thể hiểu được 
chính là sức mạnh Tình Yêu mà Ngài thể hiện trong các tâm 
hồn và trong Giáo Hội; và do đó qua đức tin tôi có thể cảm 
nhận được Ngài. Tình yêu giữa tôi và Ngài cũng cho tôi 
thấy lời tha tội trong Bí Tích Giải tội trở nên rất thực, vì 
chính lời ấy như lửa tình yêu đã giải thoát các tâm hồn khỏi 
tù ngục lo lắng, đau khổ và thất vọng. Hình ảnh Chúa Thánh 
Thần qủa thực rất rõ qua Lời Chúa Giêsu trong Phúc âm 
hôm nay.(Lm. Raphael Xuân Nguyên) 
 Cầu Nguyện:  
Lạy Chúa, xin thức tỉnh chúng con nhớ lại, và nhất là trở về 
lại với Hồng Ân Chúa. Xin giải thoát con khỏi những tội lỗi,  
để con có thể sống vâng phục Chúa Thánh Thần, làm cho 
cuộc đời mình trở nên hữu ích thật sự cho anh chị em, cho 
xã hội trong đó chúng con sinh sống. Xin đừng để con bao 
giờ uổng phí Hồng Ân Chúa ban. Amen.  
 
   *** 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B 
31 – 5 - 2015 

“Nhân Danh Chúa Cha, Và Chúa Con, 
Và Chúa Thánh Thần” 

 Lời Chúa:  (Mt 28,16-20) 
Hôm ấy, 16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn 
núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy 
Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 
Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao 
toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm 
cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo 
họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế". 
 
 Suy Niệm: 
 
"Nếu bạn đi khắp cùng trời cuối đất, bạn sẽ gặp những dấu 
vết của Thiên Chúa. Nếu bạn đi thẳng vào cung lòng bạn, 
bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa."   
 
Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư. 
Nhưng con người không thể biết hết về Thiên Chúa, cũng 
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không thể mô tả 
cho đủ về Ngài. 
Có những thiếu 
sót, vụng về và 
đôi khi sai lạc. 
Ai có thể giúp ta 
thấy được khuôn 
mặt thực của 
Thiên Chúa? Ai 
sẽ chỉ cho ta con 
đường để gặp gỡ 
Ngài? Phải là 

Ðấng ở nơi cung lòng Thiên Chúa, Ðấng ấy là Ðức Giêsu, 
Ngôi Lời nhập thể. Nhờ Ðức Giêsu mà mầu nhiệm Thiên 
Chúa được vén mở, nhờ Ngài mà chúng ta biết 
có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, Con 
và Thánh Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng là cùng một 
Thiên Chúa.   
 
Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài duy nhất nhưng không đơn 
độc. "Ta và Cha là một" (Ga 14,10).  "Ta ở trong Cha và 
Cha ở trong Ta" (Ga 16,15). Tình yêu khăng khít giữa Cha 
và Con là Thánh Thần. Trong niềm hạnh phúc sung mãn, Ba 
Ngôi đã dựng nên con người giống hình ảnh mình và muốn 
đưa con người đi vào hiệp thông với Thiên Chúa. "Ðến với 
Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần": 
đó là hành trình thiêng liêng của mọi Kitô hữu.   
Chúng ta cần ý thức về sự hiện diện của Ba Ngôi ở trong ta. 
 "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu 
mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến và cư ngụ nơi người ấy" 
(Ga 14,23). "Cha sẽ ban cho các anh một Ðấng Phù Trợ 
khác để Ngài ở với các anh luôn mãi" (Ga 14,16). 
 
Chúng ta cần có tương quan riêng với từng Ngôi! Chúa Cha, 
Ðấng hằng làm việc để duy trì vũ trụ, con người. Chúa Con, 
Ðấng cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh mạng sống. Chúa 
Thánh Thần, Ðấng thánh hoá và dẫn dắt Giáo Hội.   
 
Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia 
sẻ, là ở lại trong Tình Yêu vì "ai ở trong Tình Yêu thì ở lại 
trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1Ga 
4,16).   
 
Mỗi ngày chúng ta làm dấu nhiều lần trên thân xác "Nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Ước gì 
chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời ta, 
trên thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta đã được chịu 
Phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng làm Phép Rửa 
cho muôn dân vẫn còn là ước mơ Ðức Giêsu chờ ta thực 
hiện. 
 Cầu Nguyện:  
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy 
tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng 
cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người 
chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu 
phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng 
biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của 
Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con 
sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÁNH GIUSE THỢ 1/5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gương thánh nhân: Năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã 
lập lễ thánh Giuse thợ. Mỗi năm kính nhớ vào ngày 1 tháng 
5, ngày mà hầu hết các nước trên thế giới chọn làm ngày lễ 
lao động, tán dương khích lệ công lao con người đã dùng tài 
năng sức lực của mình để phục vụ đồng loại. Đức Giáo 
Hoàng đã nói rõ ý nghĩa ngày lễ thánh Giuse thợ như sau: 
"Chắc chắn chúng ta phải hân hoan, vì người thợ vô danh ở 
Na-da-rét chẳng những là hiện thân cho giá trị chân tay 
trước mặt Chúa và Hội thánh mà còn là vị Giám hộ mẫn tiệp 
của mọi người và của các gia đình và các bạn lao động. 
Như chúng ta biết, thánh Giuse được Chúa chọn làm cha 
nuôi Chúa Giêsu, khi Người sinh ra làm người để cứu độ 
nhân loại. Thánh nhân là người công chính, luôn tuân hành 
thánh ý Chúa, sẵn sàng vâng nghe và làm theo lời Chúa dạy. 
Ngài tận tâm bảo vệ Đức Mẹ, nhiệt thành cộng tác với Mẹ 
nuôi dưỡng, chăm sóc Chúa Giêsu. Để chu toàn sứ mệnh đó. 
Ngài làm nghề thợ mộc vất vả hằng ngày. Ngài lấy sức lao 
động của mình bảo đảm cuộc sống hằng ngày của Thánh gia  
Ngài là gương mẫu cho mọi người sống nghề lao động chân 
tay và cách riêng cho các Kitô hữu: lương thiện, cần mẫn, 
siêng năng làm việc lo cho gia đình. Chẳng những lo cho gia 
đình mà còn phát triển xã hội và tôn vinh Chúa, vì theo 
thánh công đồng Vaticanô II: "Đối với các tín hữu, chỉ có 
một điều chắc chắn là: hoạt động cá nhân cũng như tập thể 
của nhân loại, các nỗ lực vĩ đại của con người vất vả qua các 
thế kỷ là nhằm cải thiện hoàn cảnh sinh sống. Việc này tự 
nó phù hợp với ý định của Thiên Chúa 
Thật vậy, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con 
người đã nhận mệnh lệnh chinh phục trái đất cùng tất cả 
những gì chứa đựng trong đó. Họ phải cai quản vũ trụ trong 
công bình và thánh thiện. Nhận diện Thiên Chúa là Đấng 
sáng tạo mọi loài, họ phải quy hướng cả bản thân mình cũng 
như muôn vật về Người: để khi con người chinh phục được 
tất cả, thì danh Chúa được tôn vinh khắp địa cầu. 
 
Điều đó cũng ứng dụng cho những công việc rất thường 
nhật. Khi mưu sinh cho mình và cho gia đình, những người 
đàn ông, đàn bà hoạt động để phục vụ xã hội một cách hữu 
hiệu, đều có lý để coi lao động của mình tiếp nối công trình 
của Đấng Tạo hóa, phục vụ đời sống của anh em và đóng 
góp công lao vào việc hoàn thành chương trình của Thiên 
Chúa trong lịch sử." 1 
 

Thánh Giuse là gương mẫu của người lao động. Ngài còn là 
vị Giám hộ của những người làm việc chân tay. Và Ngài là 
vị Giám hộ đắc lực nhất, như lời Đức Thánh Cha Pi-ô XII 
nói: "Không có vị Giám hộ nào có đủ khả năng linh nghiệm 
truyền thông Phúc Âm cho đời sống thợ thuyền bằng thánh 
Giuse thợ." 
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