
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chúa Nhật  Tuần II  Mùa Phục Sinh  Năm C 

Kính Lòng Chúa Thương Xót 
3 – 4 - 2016 

“Củng Cố Ðức Tin” 
 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: "Bình an cho anh em! như 
Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". 22 Nói 
xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận 
lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được 
tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".  
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi 
là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. 25 các 
môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã 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:   
 
Có một chi tiết đặc biệt liên quan tới đoạn Phúc Âm vừa 
nghe, đó là cùng một đoạn Phúc Âm này đã được chọn để 
dùng cho Chúa Nhật thứ hai phục sinh cho ba năm liền A,  
 

 
 
 

 
 

B, và C, nghĩa là năm nào vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh, 
chúng ta cũng đều đọc, nghe đoạn Phúc Âm này. Chi tiết  
này nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa phong phú trong Mùa  
Phục Sinh. Chúa Giêsu Phục Sinh là trung tâm và là nguồn 
năng lực tái tạo cộng đoàn những đồ đệ của Chúa.   
 
Ngay từ khởi đầu đoạn Phúc Âm, chúng ta được nhắc lại 
việc Chúa Giêsu hiện ra cho các tông đồ nhưng lại vắng mặt 
Thomas, và trong lần hiện ra này, Chúa đã ban cho các tông 
đồ sự bình an: "Bình an cho các con". Sự bình an này làm 
cho các tông đồ thực sự được vui mừng. Các tông đồ được 
vui vì thấy Chúa, rồi Chúa trao ban cho các tông đồ Chúa 
Thánh Thần, quyền năng tha tội và sai các ông ra đi làm 
chứng cho Chúa. Các tông đồ có thể nói được trong giai 
đoạn này - trong phần thứ nhất của đoạn Phúc  
 
Âm hôm nay - đã tin phần nào và đã chia sẻ cho Thomas: 
"Chúng tôi đã xem thấy Chúa", nhưng Thomas không tin và 
đòi kiểm chứng một cách cụ thể. Có thể nói, đây là giai đoạn 
thứ hai của cộng đoàn. Thái độ cứng lòng tin của Thomas đã 
gây chia rẽ hay làm yếu kém đi sức mạnh làm chứng của 
cộng đoàn cho Chúa Phục Sinh. Một cộng đoàn chia rẽ như 
vậy thì chắc chắn không thể nào có sự bình an, không thể 
nào có niềm vui để làm chứng cho Chúa Phục Sinh.   
 
Cộng đoàn Kitô chúng ta ngày hôm nay là một cộng đoàn 
của những người tin Chúa Phục Sinh đã qui tụ lại. Chắc 
chắn Chúa Phục Sinh hiện diện ở giữa chúng ta, Ngài là 
trung tâm liên kết và nâng đỡ sự hiệp nhất của cộng đoàn 
chúng ta, Ngài là nguồn mạch của sự bình an và niềm vui 
của cộng đoàn chúng ta. Chúa Phục Sinh ban cho cộng đoàn 
các đồ đệ đầu tiên sự bình an, Chúa Thánh Thần và sức 
mạnh làm chứng cho Chúa. Ðó là một cộng đoàn lý tưởng 
cho tất cả mọi cộng đoàn Kitô khác rải rác khắp nơi trên thế 
giới, qua muôn thế hệ. Ðó là một cộng đoàn lý tưởng, trong 
đó niềm vui và sự bình an đã thay thế cho sự u buồn thất 
vọng: thấy Chúa các tông đồ đều vui mừng. Và niềm vui, sự 
bình an này luôn luôn là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa. 
Nhưng vì là những con người cụ thể, như chúng ta đây, mỗi 
người đều có những giới hạn của mình và cộng đoàn của 
chúng ta, cộng đoàn của các môn đệ Chúa chắc chắn phải 
trải qua những thử thách, những trở ngại.   
 
Sự vắng mặt, sự cứng lòng tin của Thomas, thái độ của 
Thomas, tất cả những điều đó đã góp phần hay ảnh hưởng 
trên sự hiệp nhất của cộng đoàn. Sự vắng mặt của chúng ta, 
sự cứng lòng tin của mỗi người chúng ta hay thái độ của 
chúng ta đối với Chúa Giêsu cũng như đối với anh chị em, 
thái độ đó cũng có ảnh hưởng trên sự hiệp nhất của cộng 
đoàn. Chúa Giêsu đã đáp lại khuyết điểm này của cộng đoàn 
các tông đồ để mang lại niềm vui và sự bình an, để trao ban 
sứ mạng qua việc Chúa đáp lại đòi hỏi của Thomas để biến 
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đổi ông, và Thomas đã tin và tuyên xưng: "Lạy Chúa tôi, 
Lạy Chúa Trời tôi, Lạy Chúa và là Chúa Trời con". Và Chúa  
Giêsu dường như muốn cho các môn đệ của Ngài từ đó  
không nên thách thức như Thomas nữa: "Phúc cho những ai 
không thấy mà tin".   
 
Cộng đoàn chúng ta hôm nay cần thực hiện lý tưởng của 
cộng đoàn Kitô tiên khởi của các đồ đệ. Hãy để cho Chúa 
Giêsu Phục Sinh qui tụ chúng ta lại trong tình yêu của 
Người, hãy đón nhận sự bình an của Chúa trong niềm vui 
nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần để làm chứng một cách 
xứng đáng cho Chúa. Nhưng như vừa nói chúng ta đây là 
những con người có giới hạn và Chúa Phục Sinh cũng đã 
hiểu như thế nên Ngài đã thiết lập và để lại cho chúng ta một 
phương thế để tái tạo sự hiệp nhất của cộng đoàn, để gìn giữ 
cộng đoàn được luôn hiệp nhất với Chúa và giữa mọi người 
với nhau, phương thế đó là bí tích Hòa Giải: "Các con tha 
tội cho ai thì trên trời cũng tha; các con cầm tội ai thì trên 
trời cũng cầm lại".   
 
Không có phương pháp nhân loại nào khác có sức phục hồi 
và củng cố sự hiệp nhất cộng đoàn các môn đệ Chúa cho 
bằng phương thế siêu nhiên mà Chúa Giêsu đã thiết lập và 
muốn cho các tông đồ sử dụng, và chúng ta biết rất rõ 
phương thế đó là phương thế nào. Ðó là sự tha thứ bí tích, 
và đó cũng là bí tích của sự tha thứ. Dĩ nhiên, để lãnh nhận 
bí tích tha thứ của Chúa để chúng ta được tha thứ và tha thứ 
cho nhau, để xây dựng lại sự hiệp nhất cộng đoàn các môn 
đệ Chúa, để làm cho cộng đoàn chúng ta có thể chu toàn sứ 
mệnh Chúa đã trao phó "Hãy làm chứng cho Thầy", thì mỗi 
người chúng ta cần hành động như Thomas, cần kiểm điểm 
lại đức tin của mình và loại bỏ đi những gì không phù hợp 
với đức tin trong nếp sống của chúng ta, để có thể khiêm tốn 
tuyên xưng mỗi ngày, mỗi giây phút: "Lạy Chúa, Lạy Chúa 
Trời con, Lạy Chúa, con tin Chúa là Thiên Chúa và Ðấng 
Cứu Ðộ của con." Cần phải canh tân đức tin hàng ngày để 
đức tin của chúng ta được củng cố thêm mãi, để chúng ta có 
được sự bình an, niềm vui và sức mạnh làm chứng cho Chúa 
mọi nơi, mọi lúc.  
 
 Cầu Nguyện  
 
Lạy Chúa là Cha Nhân Hậu,  xin giúp mỗi người chúng con 
biết nhận ra Lòng Thương Xót và yêu thương của Chúa xin 
cho chúng con biết canh tân và củng cố đức tin chúng con 
mỗi ngày Amen 
 
   *** 
 

Chúa Nhật  III  Mùa Phục Sinh  Năm C 
10 – 04 – 2016 

“Vận Mệnh Tương Lai Của Giáo Hội” 
 Lời Chúa: (Ga 21,1-19)  
 
1 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển 
Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Simon 
Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana 
miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác 
nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Simon nói với các ông: 
"Tôi đi đánh cá đây". Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với 

anh". Rồi mọi 
người ra đi, lên 
thuyền, nhưng 
đêm ấy họ không 
bắt được gì cả.  
4 Khi trời đã 
sáng, Ðức Giêsu 
đứng trên bãi 
biển, nhưng các 
môn đệ không 
nhận ra đó chính 
là Ðức Giêsu. 5 
Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" 
Các ông trả lời: "Thưa không". 6 Người bảo các ông: "Cứ 
thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được 
cá". Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, 
vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Ðức Giêsu 
thương mến nói với Phêrô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa 
đó!", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi 
nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ 
kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách 
vào khoảng gần một trăm thước. 9 Bước lên bờ, các ông nhìn 
thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 
Ðức Giêsu bảo các ông: "Ðem ít cá mới bắt được tới đây!" 11 
Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy 
những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá 
nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Ðức Giêsu nói: 
"Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi 
"ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Ðức Giêsu 
đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm 
như vậy. 14 Ðó là lần thứ ba Ðức Giêsu tỏ mình ra cho các 
môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết.  
15 Khi các môn đệ ăn xong, Ðức Giêsu hỏi ông Simon 
Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy 
hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy 
biết con yêu mến Thầy". Ðức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm 
sóc chiên con của Thầy". 16 Người lại hỏi: "Này anh Simon, 
con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa 
Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người nói: "Hãy 
chăn dắt chiên của Thầy". 17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh 
Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông 
Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy 
không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy 
biết con yêu mến Thầy". Ðức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc 
chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn 
trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã 
về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và 
dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn". 19 Người nói vậy, có ý 
ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. 
Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy". 
 
 Suy Niệm  
 
Những bài đọc của phần phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ 
Chúa Nhật thứ ba phục sinh hướng những suy tư của chúng 
ta về vận mệnh tương lai của Giáo Hội, cộng đoàn những kẻ 
tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Rỗi. Vận mệnh 
tương lai của Giáo Hội Chúa được xây dựng trên nền tảng là 
niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Ðấng cứu rỗi duy 
nhất của tất cả mọi người, là sự dấn thân của con người cộng 
tác với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để làm chứng cho 

6   | Hieäp Nhaát 183 | 04 - 2016 | 

https://www.bing.com/images/search?q=ch%c3%baa+nh%c3%a2t+ph%e1%bb%a5c+sinh+n%c4%83m+c&view=detailv2&&id=40F1957A6DEA98C01AC8FCD5913E65DAA5BDCA4E&selectedIndex=61&ccid=zn//zgcq&simid=608033233929243778&thid=OIP.Mce7fffce072aec04926c1dd583afc7d3o0


Chúa và thông truyền cho anh chị em mình những sự thật có 
sức cứu rỗi, trao ban ơn tha tội, giải hòa con người với  
Thiên Chúa và với nhau.   
 
Nơi bài đọc thứ nhất từ sách Tông Ðồ Công Vụ, chúng ta  
nhìn thấy các tông đồ đã sống thái độ vừa nói trên. Bị những 
vị lãnh đạo đầy uy quyền nhưng không tin nhận Chúa Giêsu 
Kitô là Ðấng cứu rỗi, bị những vị lãnh đạo uy quyền này của 
dân Do Thái ngăn cấm không được lên tiếng làm chứng 
Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, không được rao giảng sự thật 
của Chúa. Thánh tông đồ Phêrô đã mạnh dạn trả lời: "Phải 
vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Thiên Chúa, 
Cha chúng ta đã cho Chúa Giêsu sống lại. Ðấng mà các ông 
đã giết chết bằng cách đóng đinh trên thập giá, Thiên Chúa 
Cha đã tôn vinh Người bên hữu Ngài và làm cho Người trở 
thành thủ lãnh và là Ðấng Cứu Thế, để ban cho dân Israel ơn 
ăn năn trở lại và sự tha thứ các tội lỗi. Về tất cả những điều 
này, chúng tôi và Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa Cha đã 
ban cho tất cả những ai tuân phục Chúa, chúng tôi và Chúa 
Thánh Thần cùng làm chứng."   
 
Vận mệnh tương lai của Giáo Hội được xây dựng trên nền 
tảng của thái độ can đảm này, thái độ sống đức tin, làm 
chứng cho Chúa Giêsu Kitô và sự thật cứu rỗi của Người. 
"Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con 
người", đọc và suy nghĩ về lời này của thánh tông đồ Phêrô 
trong hoàn cảnh mà chính thánh nhân và các tông đồ khác 
lúc đó trải qua, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó. Khi 
những vị lãnh đạo dân Do Thái, những vị lãnh đạo đầy uy 
quyền và họ là những vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái cùng với 
quyền lãnh đạo dân Do Thái; Khi những vị lãnh đạo Do 
Thái này lạm dụng quyền hành của họ để xen vào việc tôn 
giáo, việc các tông đồ làm chứng Chúa Kitô Phục Sinh để 
trao ban ơn tha tội cho con người, làm chứng cho một sự 
thật tôn giáo. Khi các vị lãnh đạo Do Thái lạm dụng quyền 
hành của mình để xen vào sinh hoạt tôn giáo của các tông 
đồ, bắt buộc các ngài phải có một trong hai thái độ hoặc theo 
Chúa Giêsu Kitô, hoặc chiều theo sự lạm dụng của các vị 
lãnh đạo Do Thái, thì lúc đó, thánh Phêrô đã trả lời mạnh mẽ 
là ngài và các tông đồ chọn theo Chúa Giêsu Kitô, chọn 
vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Ðây là câu 
trả lời cho một quyền hành xen mình vào việc tôn giáo chứ 
không phải là lời kêu gọi dân chúng nổi loạn chống lại một 
quyền hành chính trị.   
 
Nếu sinh hoạt tôn giáo của các tông đồ được tự do để rao 
giảng Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, rao giảng sự ăn năn thống 
hối, sự giải phóng con người khỏi cảnh nô lệ cho những tội 
lỗi, những tật xấu, những sự dữ đang làm cho con người thù 
ghét nhau, chia rẽ với nhau. Nếu sinh hoạt tôn giáo của các 
tông đồ được tôn trọng, nói theo ngôn ngữ ngày nay, được 
hưởng sự tự do như đáng được, thì các ngài đâu cần phải xác 
nhận là phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người.   
 
Làm sao con người có thể chiếm lấy địa vị hoặc thay thế chỗ 
của Thiên Chúa được? Trong thâm tâm mỗi người chúng ta 
hôm nay, trong giây phút này, làm sao chúng ta có thể nói 
mình không cần sự tha thứ của Thiên Chúa, không cần được 
ơn Chúa giải thoát khỏi những điều xấu, điều tội, để sống 
đúng phẩm vị con người, sống như là những con cái của 
Thiên Chúa, và như là anh chị em với nhau? Ai trong chúng 

ta không cần được nâng đỡ và được khuyến khích để sống 
trọn vẹn cuộc sống con người, một cuộc sống lãnh nhận từ 
Thiên Chúa, và cuối cùng, sau hai mươi năm, ba mươi năm, 
năm mươi năm, hay một trăm năm, sẽ trở về lại với Thiên 
Chúa trong cõi đời đời.   
Thái độ của các tông đồ được trình bày trong bài đọc thứ 
nhất của thánh lễ Chúa Nhật thứ ba phục sinh đã xây dựng 
Giáo Hội cho đến ngày nay. "Chúng tôi và Thánh Thần", 
không phải riêng tự sức các tông đồ nhưng là trong sự cộng 
tác chặt chẽ với Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa không thiếu, 
nhưng con người chúng ta có cộng tác với ơn Ngài ban hay 
không?   
 
Bài Phúc Âm cũng kể lại biến cố Chúa hiện ra với các tông 
đồ đang bị cám dỗ từ bỏ ơn gọi của mình để trở về với cuộc 
sống thường nhật trước khi được Chúa gọi, trở về nghề chài 
lưới. Chúa đến để củng cố sự dấn thân của họ và chúng ta 
biết rõ điều gì đã xảy ra cho các tông đồ. Chúa đến củng cố 
các ngài bằng một phép lạ và một bữa ăn. Bữa ăn bổ sức 
trong tình thân thiết Thầy trò, để các tông đồ có sức mạnh và 
niềm vui mà chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Bài Phúc Âm 
hôm nay mang đến cho chúng ta niềm vui mừng và củng cố 
chúng ta trong niềm tin tưởng vào Giáo Hội Chúa vì những 
lý do sau đây:   
 
Chúa Kitô Phục Sinh không từ bỏ các môn đệ, những kẻ 
cách này hay cách khác đã vấp ngã trong thử thách Chúa đã 
trải qua, tức cuộc khổ nạn và chết của Chúa trên thập giá. 
Chúa sống lại không quở trách các ông mà ngược lại đã ban 
cho các ông bình an và niềm vui: "Bình an cho các con", 
như thể Chúa đã nói: "Thầy không chấp những lỗi lầm của 
các con đã bỏ Thầy, Thầy tha thứ cho các con, và hơn nữa, 
ban ơn Thánh Thần để đổi mới các con, cho các con được 
kiên vững trong tình yêu Thầy, để luôn luôn có sự bình an 
giữa sự thử thách".   
 
Hơn nữa, như trong Phúc Âm ghi lại Chúa Giêsu thực hiện 
phép lạ mà chính Chúa đã thực hiện khi kêu gọi các tông đồ 
lần đầu tiên, phép lạ lưới được nhiều cá, và làm như vậy, các 
tông đồ hiểu rằng Chúa Phục Sinh mời gọi họ, tiếp tục mời 
gọi họ theo Ngài mặc cho những lỗi lầm của họ. Chúa mời 
gọi mỗi người chúng ta đóng góp phần của mình trong Giáo 
Hội và Chúa không bao giờ từ bỏ chương trình Ngài đã 
định.   
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được bình an và niềm vui. 
Xin thương đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con 
cho chúng con được củng cố trong đức tin và trung thành 
trong sứ mạng đã lãnh nhận. 
   
 

*** 
 

Chúa Nhật  Tuần IV  Mùa Phục Sinh  Năm C 
17 – 04 – 2016 

“Vị Chủ Chăn Nhân Lành” 
  
 Lời Chúa: (Ga 10,27-30)  
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Khi ấy Ðức Giêsu nói rằng: 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng 
tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự 
sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không 
ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Ðấng đã ban 
chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được 
chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một". 
 
 Suy Niệm 

Chúa Nhật thứ tư Phục 
Sinh là Chúa Nhật Chúa 
Chăn Chiên Lành, ngày cầu 
nguyện cho các ơn gọi linh 
mục, tu sĩ nam nữ. Bài 
Phúc Âm nhắc chúng ta 
nhớ lại mối tương quan 
giữa Chúa Giêsu và mỗi tín 
hữu. Chúa Giêsu là Ðấng 
chăn chiên tốt lành, là Ðấng 
bảo vệ đoàn chiên, là nền 
tảng, là mẫu mực cho mọi 
vị chủ chăn tương lai được 
Ngài trao quyền chăn dắt 
đoàn chiên.   
 
Cuốn phim về cuộc đời ông 
Bach Adams, trình bày cho 

chúng ta thấy một phần nhân cách phi thường, khác thường 
đến độ bị kẻ khác xét như một người điên. Ðó là nhân cách 
của ông Bach Adams: ông khám phá ra chiều kích nhân bản 
tương quan giữa người với người trong việc chữa trị bệnh 
nhân. Bệnh nhân sẽ bình phục mau chóng hơn khi mối 
tương quan giữa bác sĩ và đương sự được tốt đẹp. Thái độ 
của ông Bach Adams rất khác biệt với thái độ cứng nhắc, vô 
tâm, vô tình của bác sĩ tâm thần không màng nghe người 
bệnh. Thái độ của ông Bach Adams bị thử thách khi người 
mang ơn những trợ giúp nhân đạo của ông không những 
không biết ơn mà còn hành động tàn bạo giết chết người yêu 
của ông. Adams cảm thấy sự hy sinh của mình bị xúc phạm, 
bị lợi dụng và muốn bỏ cuộc. Tác giả cuốn phim cho chúng 
ta thấy rằng chỉ khi nào Adams chấp nhận hy sinh, cho đi tất 
cả, thực sự cho đi tất cả, thì ông mới trung thành được với 
sứ mạng. Ðây có thể nói là một cách sống thí mạng cho kẻ 
khác, cách sống của vị chủ chăn chiên hy sinh mạng sống 
mình cho đoàn chiên.   
 
Lòng quảng đại suông không bị thử thách, không quảng đại 
hy sinh, không phải thí mạng cho kẻ khác thì chưa phải là 
lòng quảng đại của vị chăn chiên nhân lành. Ngày ơn thiên 
triệu, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng mời gọi các 
bạn trẻ hãy quảng đại đáp lại lời mời gọi theo Chúa, đây 
không phải là thứ lòng quảng đại lãng mạn, quá lý tưởng, 
không được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động hy sinh 
cụ thể. Và do đó sẽ không kiên trung kéo dài lâu, gặp khó 
khăn sẽ dễ dàng nản lòng. Hy sinh là định luật để được 
trưởng thành và vững mạnh.   
 
Một ngày kia, Chúa Giêsu đã hiện ra cho thánh Giêrônimô 
và hỏi: 
- Này Giêrônimô, hôm nay con có gì để dâng cho Ta không?   
Thánh Giêrônimô đáp: 

- Con dâng cho Chúa tất cả những bộ sách con đã viết và 
nhất là bộ Kinh Thánh con vừa mới dịch xong.   
Chúa Giêsu mỉm cười chấp nhận nhưng chưa hoàn toàn thỏa 
mãn, Ngài hỏi thêm: 
- Con còn có gì nữa để dâng cho Ta không?   
Thánh Giêrônimô không chút do dự trả lời: 
- Con dâng cho Chúa tất cả những hy sinh, khổ cực con gặp  
thường ngày từ trước tới giờ. Con dâng cho Chúa trọn cả 
cuộc đời tu trì của con đây.   
Chúa Giêsu chấp nhận nhưng vẫn chưa mãn nguyện, Ngài 
lại hỏi lần thứ ba: 
- Con còn có gì để dâng cho Ta nữa không?   
Lần này, thánh Giêrônimô tỏ vẻ phân vân và nhỏ nhẹ thưa 
cùng Chúa: 
- Thì con đã dâng cho Chúa tất cả rồi, còn gì tốt đẹp nữa đâu 
mà con có thể dâng cho Chúa được.   
 
Chúa Giêsu nhìn Giêrônimô với đôi mắt nhân từ, tràn đầy  
yêu thương và phán: 
- Giêrônimô, tại sao con không dâng cho Ta những tội lỗi, 
những tật xấu của con? Con giữ nó làm gì? Ta đã xuống thế, 
chịu chết trên thập giá là để đền tội lỗi con mà.   
Thánh Giêrônimô dâng cho Chúa tất cả, kể cả những tội lỗi 
của mình.   
 
Câu chuyện này phần nào diễn tả tất cả tâm hồn tràn đầy yêu 
thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Ngài biết rõ 
chúng ta như chủ chăn biết rõ từng con chiên. Ngài đến với 
mỗi người chúng ta và đặt ra cùng một câu hỏi: "Con có gì 
dâng cho Ta hôm nay không?", ngoài những gì tốt đẹp nhất 
mà sức hèn con người có thể thực hiện để dâng cho Chúa, 
chúng ta còn được Chúa âu yếm mời gọi đừng sợ, hãy dâng 
cho Chúa cả những tội lỗi của mình. Chúa yêu thương 
chúng ta, thật khác với mọi lãnh tụ trần gian, chỉ muốn 
thuộc hạ dâng cho mình điều tốt. Chúa Giêsu, Ðấng chăn 
chiên nhân lành, vì Chúa là Chúa, nên muốn chúng ta dâng 
cho Ngài những điều tốt lẫn những điều xấu, vì Ngài có đủ 
quyền năng để biến đổi những điều xấu, thanh tẩy những tội 
lỗi chúng ta nếu chúng ta muốn.   
 
Hình ảnh vị chủ chăn nhân lành nhắc nhở chúng ta nhớ lại 
tình thương yêu, bảo vệ và hướng dẫn của Chúa. Hãy dâng 
cho Chúa tất cả, kể cả những tội lỗi của chúng ta. "Chiên Ta 
thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho 
chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất và 
không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta". Chúng ta 
hãy đến dâng cho Chúa tất cả cuộc sống của mình, tất cả 
những điều tốt đẹp, kể cả những điều xấu, những tội lỗi để 
cho ân sủng Chúa thanh tẩy mỗi người chúng ta mỗi ngày 
được nên tốt đẹp hơn. 
 
 Cầu Nguyện 
 
Lạy Cha là Mục Tử hằng hữu, Cha không bao giờ bỏ rơi 
đoàn chiên của Cha. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh 
sẵn sàng quên mình, để phục vụ đoàn chiên Chúa giao phó.   
Xin cho những người thành tâm thiện chí được Chúa Thánh 
Thần soi sáng và thúc đẩy, để họ góp phần xây dựng hạnh 
phúc cho nhân loại.  Xin cho nhiều người trong số thanh 
niên nam nữ biết quảng đại đáp lại Lời Chúa mời gọi, để 
hiến thân phục vụ Chúa và phục vụ các linh hồn.  
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Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con biết sống hy sinh 
theo gương Đức Kitô là Đấng đã tự nộp mình chịu chết vì 
chúng ta. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện để chúng con 
thêm tin tưởng và phó thác vào Cha. Amen 
 
        *** 

Chúa Nhật  Tuần V  Mùa Phục Sinh  Năm C 
24 – 04 - 2016 

“Giới Răn Yêu Thương” 
 Lời Chúa: (Ga 13,31-33a.34-35)  
 
31 Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: "Giờ 
đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được 
tôn vinh nơi Người, 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi 
Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính 
mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là 
những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em 
một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn 
mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 
thương anh em. 35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh 
em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương 
nhau". 
 
 Suy Niệm: 

 
Thánh Gioan đã 
mở ra một tương 
lai tươi đẹp cho 
toàn thể nhân loại. 
Trong bài đọc thứ 
hai được trích từ 
chương áp cuối của 
sách Khải Huyền, 
tức chương 21,2-5, 
sẽ có một trời mới, 
đất mới, một thành 

thánh Giêrusalem mới, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng 
còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa,vì họ sẽ là dân của 
Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Người 
sẽ lau sạch nước mắt của họ, nhưng trong thời lữ hành tại 
thế, các tín hữu cũng như toàn thể Hội Thánh phải chịu 
nhiều gian lao thử thách. Bài đọc một thuật lại cuộc viếng 
thăm của hai tông đồ Phaolô và Barnaba tại các giáo đoàn 
Listra, Ticonio và Antiokia. Hai vị tông đồ khuyên nhủ các 
tín hữu giữ vững đức tin mặc dù những gian lao thử thách: 
"Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Vị Chủ 
Chăn Nhân Lành  Nước Thiên Chúa".   
 
Tâm điểm của Lời Chúa Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh năm C, 
chính là giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu ban bố và trăn 
trối cho các môn đệ trước khi Người ra đi chịu chết: "Thầy 
ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương các con". Giới luật 
yêu thương của Cựu Ước: "Ngươi không được để lòng ghét 
anh em. Ngươi không được trả thù, không được oán hận. 
Ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình" (Lêvi 
19,17-18). Giới luật đó đã được Chúa Giêsu hoàn tất và ban 
bố như luật tối thượng của giao ước mới, của luật mới: 
"Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết 
lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn quan 

trọng nhất và là điều răn thứ nhất, còn điều răn thứ hai cũng 
giống điều răn ấy là ngươi hãy yêu người thân cận như 
chính mình. Tất cả luật Môisen và các sách Ngôn Sứ đều tuỳ 
thuộc vào hai điều răn ấy" (Mt 22,37-40).   
 
Luật yêu thương này là cốt tủy của đạo Chúa và cũng là nền 
tảng của mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng 
như giữa con người với nhau. Mến Chúa yêu người đi song 
đôi với nhau. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu tha nhân 
và tình yêu tha nhân là thước đo tình yêu Thiên Chúa. Tình 
yêu Thiên Chúa là mẫu mực để tình yêu con người trở nên 
hoàn thiện. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước 
để mỗi người noi theo: Tình yêu cốt tủy ở điều này: không 
phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa nhưng chính Ngài đã 
yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ 
đền tội cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng 
ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau" (1Ga 
4,10-11).   
 
Yêu thương bằng cả con tim và bằng hy sinh cả mạng sống 
chứ không phải chỉ yêu thương bằng môi miệng. Tình yêu 
bao giờ cũng minh chứng bằng việc làm, bằng hành động. 
Luật yêu thương còn là điểm nòng cốt để chứng tỏ chúng ta 
là môn đệ của Chúa Giêsu. Ðây cũng là dấu chỉ để người 
khác nhận ra chúng ta là người Kitô. Và đây cũng là chứng 
tá của các môn đệ Kitô cho thế giới đầy bất hoà hôm nay. 
"Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy ở điểm 
này, là các con có lòng yêu thương nhau".   
 
Lời Chúa Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh mời gọi mỗi tín hữu 
Chúa Kitô, những người môn đệ của Chúa hôm nay hãy xây 
dựng trời mới, đất mới, bằng chính lòng tin sắt đá và tình 
yêu tinh ròng. Hãy kiểm điểm lại cách ăn nết ở của mình, 
xem đã nhập tâm giới luật yêu thương của Chúa đến đâu. 
Bao lâu còn bất hoà chưa sẵn lòng tha thứ, còn để bụng thù 
oán, bấy lâu mình chưa phải là môn đệ của Chúa Kitô.   
 
 Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con thực thi giới răn 
yêu thương. Xin đổ tràn tình yêu của Chúa xuống trên chúng 
con để chúng con có thể yêu mến Chúa và yêu thương anh 
em thật lòng trong mọi hoàn cảnh.Amen 
 

Veritas 
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