
  

 

 

 
 
 

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B 
04-02-2018 

" Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật” 
 

        Lời chúa: Mc 1, 29-39  
 

      29Khi ấy, Chúa  Giêsu 
ra khỏi hội đường, Người 
cùng với Giacôbê và 
Gioan đến nhà Simon và 
Anrê. 30Lúc ấy bà nhạc 
gia của Simon cảm sốt 
nằm trên giường, lập tức 
người ta nói cho Người 
biết bệnh tình của bà. 

31Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi 
cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. 32Chiều đến, lúc mặt trời đã 
lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả 
những người bị quỷ ám, 33và cả thành tụ họp trước cửa nhà. 
34Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác 
nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng 
biết Người. 35Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi 
nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 36Simon 
và các bạn chạy đi tìm Người. 37Khi tìm thấy Người, các ông 
nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. 38Nhưng 
Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành 
lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. 39Và Người đi rao 
giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ 
ma quỷ. 
 
     Suy niệm: 
 
        Trong cuốn “Những biến cố trong cuộc đời một bác sĩ”, 
tác giả là bác sĩ Pôn Tô-mi-ê (Paul Toumier) đã thuật lại câu 
chuyện sau: “Kết quả cuộc xét nghiệm máu của một bệnh 
nhân cho thấy anh ta bị chứng thiếu máu trầm trọng. Vì thế 
tôi đã làm giấy để chuyển anh ta đến Văn Phòng Y Tế Quận 
để xin nơi đây cho anh được nghỉ việc một thời gian có ăn 
lương, đồng thời cũng xin Quĩ Bảo Trợ Công Nhân Viên cho 
phép anh được đi nghỉ 2 tuần để dưỡng bệnh. Nhưng sau đó 
ba hôm, bệnh nhân kia đã quay lại bệnh viện và đưa cho tôi 
lá thư của anh bác sĩ bạn tôi, đang làm việc tại Văn  
PhòngY Tế.  Nội dung lá thư ấy như sau: “Theo đề nghị của 
anh, tôi đã làm mọi thủ tục để bệnh nhân của anh được nghỉ 
việc và được đi dưỡng bệnh. Nhưng bệnh nhân lại khai là anh 
ta đã được khỏi bệnh rồi. Nhưng tôi không tin, và đã cho tái 
xét nghiệm máu, và quả thật tôi rất ngạc nhiên khi thấy kết 
quả lần xét nghiệm mới này lại không ăn khớp với kết luận  
trong bệnh án mà anh đã gửi cho tôi. Vậy đề nghị anh tiến  
hành xét nghiệm máu thêm một lần nữa trước khi 

 
hành xét nghiệm máu thêm một 
lần nữa trước khi 
 
 
 
kết luận chính xác về trường hợp đặc biệt này”. 
 
       Thật là ngoài sự tưởng tượng của tôi: Kết quả xét nghiệm 
máu cuối cùng này đúng như lời khai của bệnh nhân là anh ta 
đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tôi hỏi bệnh nhân có uống thuốc hay 
sử dụng phương thức điều trị nào trong mấy ngày qua không? 
Anh ta quả quyết là “không.” Nhưng rồi anh ta cho biết trong 
mấy ngày vừa qua, mỗi ngày anh ta đã dành ra một tiếng đồng 
hồ để cầu nguyện với Chúa, và cũng nhờ bầu khí thinh lặng 
cầu nguyện mà anh ta đã bắt tay hòa giải được với một kẻ đã 
từng vu khống làm hại anh, khiến anh rất uất ức và quyết tâm 
trả thù. Giờ đây sau khi làm hoà, anh cảm thấy tâm hồn thanh 
thản và bình an. Rồi tác giả kết luận: Có nhiều chứng bệnh 
thể lý sẽ được chữa trị dễ dàng hơn một khi chứng bệnh trong 
tâm hồn được chữa lành trước. 
 
     Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc vất vả của 
Đức Giê-su từ sáng sớm đến tối đêm. Qua đó, Đức Giê-su đã 
nêu ra những chỉ dẫn để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng 
trong bốn điểm sau đây: 
 

1. Cần phải chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng. 
 

      Ngày Sab-bát, Đức Giê-su đến Hội đường thành Ca-phác-
na-um và được mời đọc Sách Thánh và giải nghĩa Kinh 
Thánh. Sứ vụ loan báo Tin Mừng là một phần quan trọng của 
đời sống người môn đệ Đức Giêsu. Những ai muốn làm môn 
đệ của Đức Giêsu phải hăng say rao giảng Lời Chúa cho mọi 
người, để nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa, người ta mới 
biết sự thật về Thiên Chúa, biết được con đường mình phải 
đi. Bấy giờ Lời Chúa sẽ trở thành ánh sáng soi đường hướng 
dẫn tư tưởng, lời nói, hành động của người tín hữu giúp họ có 
Sự Sống đời đời. Mỗi người tín hữu cần ý thức sứ vụ của mình 
là loan báo Tin Mừng như thánh Phaolo đã nói trong bài đọc 
II hôm nay: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin 
Mừng” (1Cr 9,16) 
 

2. Tin Mừng phải hướng đến việc giải thoát con 
người. 
 

       Ma quỉ luôn muốn giam cầm con người trong vòng nô lệ. 
Bị ma quỉ trói buộc con người sẽ bị mất hết ý chí, không thể 
tự làm điều lành, mà luôn phải làm theo lệnh truyền của ma 
quỉ. Tin Mừng của Đức Giê-su có sức mạnh giải thoát con 
người khỏi sự trói buộc của ma quỉ, khỏi những phong tục mê 
tín lạc hậu. Nhờ đó con người có thể vươn lên, sống xứng 
đáng với phẩm giá làm con Thiên Chúa. Bà nhạc phụ của Si-
mon là một bằng chứng: Khi được giải thoát khỏi bệnh sốt, 
bà liền trỗi dậy làm bữa ăn phục vụ Chúa và các tông đồ. 
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3. Tin Mừng phải được loan báo nhờ Chúa Thánh 
Thần trợ giúp. 
 

     Sáng sớm, Đức Giêsu đã ra nơi vắng vẻ để cầu nguyện với 
Chúa Cha. Người đã vất vả cả ngày để rao giảng, chữa bệnh 
và trừ quỷ, nên Người đã dành riêng buổi sáng sớm để cầu 
nguyện với Chúa Cha. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của 
cầu nguyện. Đức Giêsu cầu nguyện vì muốn được kết hiệp 
mật thiết với Chúa Cha, để tìm thánh ý Chúa Cha và để có 
nguồn sức mạnh giúp cho các hoạt động loan báo Tin Mừng. 
Các tín hữu hôm nay muốn dấn thân thi hành sứ vụ loan báo 
Tin mừng, mở mang Nước Trời cũng phải biết noi gương Đức 
Giêsu cầu nguyện để đón nhận được sức mạnh từ nơi Chúa 
Cha. Việc chăm chỉ học sống Lời Chúa rất cần để hiểu biết 
thánh ý Thiên Chúa và chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân. 
 

4. Quảng đại cho đi là phương thế loan Tin Mừng 
hữu hiệu nhất. 
 

       Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su sau khi ra khỏi 
hội đường Ca-phác-na-um, đã chữa khỏi bệnh sốt cho bà mẹ 
vợ của ông Phêrô, đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền 
trong dân. Chúng ta dù có đang bị đau khổ, thì cũng sẽ được 
vơi bớt nếu biết mở rộng lòng để cho đi, biết ra khỏi mình để 
đến với tha nhân. Sức nặng của thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng  
nếu chúng ta biết đến cầu  nguyện với Chúa Giêsu và biết 
quên mình xoa dịu nỗi đau của tha nhân. Không ai quá nghèo 
đến độ không thể cho đi một điều gì đó: Một nụ cười cảm 
thông, một ánh mắt khích lệ động viên, một bàn tay nâng đỡ, 
một chén cơm manh áo cho người nghèo khó kèm theo tấm 
lòng yêu thương... Chính trong lúc cho đi là lúc chúng ta sẽ 
được nhận lại như lời Chúa Giêsu: “Cho thì có phúc hơn là 
nhận” (Cv 20,35) và như lời cầu trong kinh hoà bình của 
thánh Phan-xi-cô: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận 
lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính 
khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui 
sống muôn đời”. 
 
   Lời Nguyện: 
 
       Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dừng bước chân con, xin hãy 
dừng bước chân con! Xin cho thần kinh con đang suy nhược 
được mạnh mẽ, cho gân cốt con đang rệu rã được hồi phục, 
cho trái tim con đang lo buồn được an ủi, cho tâm hồn con 
đang xáo trộn được bình an... Xin dạy con biết dừng lại công 
việc đang làm trong vài ba phút ngắn ngủi để con trở về đối 
diện với lòng mình, lắng nghe Lời Chúa và từ đó rút ra sự can 
đảm mới, sức mạnh mới và nguồn sống mới để đạt được kết 
quả tốt hơn. Lạy Chúa, xin hãy dừng bước chân con! Amen.    
   
     Ý lực sống: 
 
    “Tôi có sẵn sàng quảng đại cho đi tình yêu để loan báoTin 
Mừng không?” 

 
*** 

 
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

11-02-2018 
“Bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.” 

 
       Lời Chúa: Mc 1, 40-45 
  

       40Có người bị phong hủi 
đến gặp Người. Anh ta quì 
xuống van xin rằng: “Nếu 
Ngài muốn, Ngài có thể làm 
cho tôi được sạch”. 41Người 
chạnh lòng thương, giơ tay 
đụng vào anh ta và bảo: “Tôi 
muốn, anh sạch đi!”. 42Lập 
tức chứng phong hủi biến 
khỏi anh, và anh được sạch. 
43Nhưng Người nghiêm 
giọng đuổi anh đi ngay 44và 

bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình 
diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì 
ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”. 
45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin 
ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành 
nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. 
Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.  

 
            

 Suy Niệm:  

         
         Có một câu chuyện kể về cuộc đời của vị tông đồ người 
cùi tại Việt Nam như sau: Có lẽ trong chúng ta không ai là 
không biết về trại phong Di Linh ở Lâm Đồng, nơi có phần 
mộ của Đức Cha CÁT-SEN (Jean Cassaigne), vị Tông Đồ 
Người Cùi tại Việt Nam. Ngài đã dành trọn cuộc đời để sống 
với và sống cho những bệnh nhân phong cùi, để mang Tin 
Mừng Cứu Độ cho họ, săn sóc phục vụ họ như một người 
thân trong gia đình và cuối cùng sẵn sàng bị lây căn bệnh 
hiểm nghèo giống như họ. Thân xác của Ngài đã bị lở loét và 
bốc mùi hôi thối do căn bệnh quái ác này. Cuối cùng, Ngài đã 
chết như một người phong cùi tại trại phong Di Linh. Thân 
xác của Ngài đã được chôn bên cạnh nhà nguyện của trại 
phong đúng theo ước muốn của Ngài khi còn sống là được 
luôn ở bên cạnh những người con phong cùi thân yêu của 
Ngài. 
 
      Tin Mừng hôm nay đề cập đến phép lạ Đức Giêsu chữa 
lành cho một người phong cùi. Người cùi khi nhìn thấy Đức 
Giêsu, thay vì tránh xa theo Luật dạy, anh tiến lại gần để xin 
Người chữa lành bằng một lời cầu khiêm tốn cậy trông: “Nếu 
Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40). 
Đây là một lời cầu xin đẹp lòng Đức Giêsu qua câu “Nếu Ngài 
muốn”. Anh coi ý muốn của Chúa quan trọng hơn ý muốn của 
anh, và phó thác cho Người toàn quyền quyết định có cứu 
chữa anh hay không. 
 
      Còn chúng ta, đã có khi nào chúng ta cầu xin Chúa với 
tâm tình phó thác cậy trông vào tình thương và quyền năng 
của Chúa như người phong cùi hôm nay hay không? Đã có 
lần nào khi cầu xin, chúng ta đặt ý muốn của Chúa lên trên ý 
muốn của chúng ta hay chúng ta thường làm ngược lại là 
muốn được Chúa thỏa mãn ý muốn của chúng ta: “Xin cho 
con được ơn như ý”, thay vì lẽ ra phải cầu nguyện noi gương 
Đức Giêsu trong vườn cây dầu: “Cha ơi, nếu được, xin cho 
chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin 
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theo ý Cha” (Mt 26,39), hoặc như lời cầu của người cùi hôm 
nay: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. 
 
      Bên cạnh đó Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại như sau: 
Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: 
“Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi 
anh, và anh được sạch (Mc 1,41-42). 
 

▪ Chạnh lòng thương nên Đức Giêsu đã vượt qua 
những rào cản của Luật Mô-sê để đến gần người bệnh 
phong hủi thay vì tránh xa. 

▪ Chạnh lòng thương nên Ngài đã không sợ bị ô uế theo 
Luật để giơ tay ra đụng chạm vào các vết thương lở 
loét của anh để chữa lành cho anh. 

▪ Chạnh lòng thương nên Ngài đã truyền cho anh đi 
trình diện với tư tế và dâng của lễ theo Luật Môsê để 
cho anh về đoàn tụ với gia đình, được tái hội nhập 
vào cộng đoàn xã hội, nơi mà trước đó anh đã bị cách 
ly vào nơi hoang địa như nghĩa trang, vì bị coi như đã 
chết. 
 

Ngày nay, mỗi khi lãnh nhận các bí tích, các tín hữu 
chúng ta cũng được Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” chạm 
đến, được Người chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm 
hồn. Lời Chúa mời gọi chúng ta cũng phải noi gương Đức 
Giêsu là thể hiện tình thương đối với những người đang đau 
khổ và bất hạnh do bệnh tật và bị tai ương hoạn nạn gây ra. 
Chính tình thương đã khiến Đức Giêsu ra tay chữa lành các 
bệnh tật, thì cũng thúc đẩy chúng ta quan tâm đến tha nhân, 
nhất là góp phần chữa lành những bệnh tật về thể xác cũng 
như tâm hồn. 
 
      Chúng ta cũng cần noi gương người cùi để một khi đã cảm 
nghiệm được tình thương của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải 
nhiệt tình loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ của Thầy 
Giêsu cho mọi người. Mỗi lần xưng tội rước lễ, chúng ta cũng 
được Chúa Giêsu chạm đến chữa lành các vết lở loét là tội lỗi 
và các thói hư, chúng ta cũng phải cao rao lòng từ bi thương 
xót của Chúa để nhờ đó “Nước Cha mau trị đến” và chúng ta 
có thể chu toàn được sứ vụ loan báo Tin Mừng như lệnh Chúa 
Giêsu truyền cho Hội Thánh trước khi về trời: “Anh em sẽ là 
chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền 
Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). 
 
          Lời Nguyện: 
 
      Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con đã học 
được nơi Chúa tình thương và sự cảm thông với những người 
đau khổ bất hạnh. Chúa đã chạnh lòng xót thương người 
phong hủi, nên đã không sợ bị nhơ uế theo Luật định, giơ tay 
chạm đến người bệnh và làm cho anh nên trơn sạch. Xin giúp 
chúng con sẵn sàng đến với những bệnh nhân khác như ung 
bướu, HIV-AIDS,... Đến với những cụ già cô đơn bất hạnh, 
những tù nhân trong nhà tù... để xoa dịu phần nào nỗi đau của 
họ, và giúp họ vượt qua hoàn cảnh, giúp họ tín thác vào tình 
thương của Chúa. Amen.      
  
        Ý Lực Sống: 
 
 “Tôi có thái độ thế nào đối với những người bất hạnh, đặc  

biệt là các bệnh nhân phong cùi, ung bướu, HIV-AIDS?” 
  

*** 
 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B 
18-02-2018 

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm.” 
 

        Lời Chúa: Mc 1, 12-15  
 

     12Sau khi Đức Giê-su chịu 
phép rửa, Thần Khí liền đẩy 
Người vào hoang địa. 13Người ở 
trong hoang địa bốn mươi ngày, 
chịu Xatan cám dỗ, sống giữa 
loài dã thú, và có các thiên sứ 
hầu hạ Người. 14Sau khi ông 
Gioan bị nộp, Đức Giê-su đến 
miền Galilê rao giảng Tin 
Mừng của Thiên Chúa. 15Người 
nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều 
Đại Thiên Chúa đã đến gần. 

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."  
 
        Suy Niệm: 
 
          Có một chàng thanh niên, vừa nghiện ma tuý, lại can 
tội giết người, nên bị kết án chung thân. Đêm kia anh đang 
nằm trên giường tại phòng giam, thì đột nhiên anh nghĩ tới 
tình trạng hỗn loạn mà anh đã gây ra trong đời anh. Anh cảm 
thấy có một ước muốn mãnh liệt là cầu nguyện. Đợi cho 
người bạn nằm cùng giường ngủ yên, anh mới quỳ xuống cầu 
nguyện: Lạy Chúa, con xin tỏ bày cùng Chúa những gì chất 
chứa trong trái tim con. Anh nói với Ngài bằng những lời lẽ 
đơn sơ mộc mạc tất cả những gì anh muốn, từ những hy vọng 
đến những thất bại, từ những vui mừng đến những khổ đau. 
Sau khi anh cầu nguyện xong, người bạn tưởng chừng như đã 
ngủ buột miệng kêu lên: Amen. Và người bạn nói tiêp: Tôi 
cũng tin Chúa. Tôi nghĩ rằng Ngài luôn ở với chúng ta, chỉ có 
chúng ta là không ở với Ngài mà thôi.    
    
        Từ câu chuyện trên, chúng ta đi vào Lời Chúa truyền 
dạy: Hãy sám hối, nghĩa là hãy cải thiện đời sống, thành tâm 
thú nhận những gì xấu, không tốt, không đẹp trong đời sống 
chúng ta, rồi sau đó là từ bỏ chúng, quay lưng lại với chúng, 
nói khác đi là thẳng thắn đối diện với những tội lỗi trong đời 
sống, rồi cương quyết uốn nắn sửa đổi. Hẳn rằng có những 
lúc chúng ta cũng đã ý thức về những hỗn loạn xảy ra trong 
tâm hồn và trong cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn về tính ích 
kỷ, luôn đặt nhu cầu của chúng ta trên quyền lợi của người 
khác. Chẳng hạn về tính kiêu căng, không muốn nhìn nhận 
những sai lỗi của mình. Chẳng hạn về sự lười biếng, không 
muốn giúp đỡ một ai. 
 
         Kinh nghiệm cho thấy: Những nhà truyền giáo thành 
công nhất trong việc làm cho người khác hối cải, đều là những 
người thực hiện theo đoạn Tin Mừng hôm nay. Họ làm cho 
người khác nhìn nhận rằng mình chỉ là những kẻ tội lỗi, rồi 
từ đó giúp họ quay trở về cùng Đức Kitô mà làm lại cuộc đời. 
Bởi vì nếu không phải là người tội lỗi, thì cần chi đến Đức Kitô. 
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         Từ khởi điểm này, hôm nay chúng ta cùng nhau bước 
vào mùa Chay, là thời gian đặc biệt Chúa tuôn đổ muôn vàn 
ơn sủng và giúp chúng ta cải thiện đời sống. Nếu như mùa 
Chay trở về, chúng ta biết cố gắng cải thiện đời sống, uốn nắn 
lấy một thói hư tật xấu mà thôi, thì có lẽ lúc này chúng ta đã 
trở nên một con người khác, đạo đức hơn, thánh thiện hơn, 
yêu thương hơn. 
 
      Lời Nguyện: 
 
       Lạy Chúa Giêsu, xin ban Chúa Thánh Thần hiện diện 
trong trong cuộc sống, để chúng con biết gìn giữ phẩm giá 
con người của mình bằng việc tránh xa những thói hư tật xấu, 
luôn nói không với tội lỗi và luôn giữ lòng trong sạch để xứng 
đáng nhìn xem Thiên Chuá và hoàn toàn vâng theo thánh ý 
Ngài.Amen.  
 
       Ý Lực Sống: 
 
        “Với lời kêu gọi của Chúa hãy sám hối và tin vào Phúc 
Âm, tôi phải làm gì khi nghe tiếng kêu gọi ấy.” 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT II  MÙA CHAY NĂM B 
25-02-2018 

“Đây là Con Ta yêu dấu.” 
 

        Lờ i Chúa: Mc 9, 2-10  
 
        2Khi ấy, Đức Giê-su đem 
các ông Phê-rô, 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. 3Y phục Người trở nên rực 
rỡ, trắng tinh, không có thợ nào 
ở trần gian giặt trắng được như 

vậy. 4Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra 
đàm đạo với Đức Giê-su. 5Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức 
Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng 
con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, 
và một cho ông Êlia." 6Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì 
các ông kinh hoàng. 7Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. 
Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, 
hãy vâng nghe lời Người." 8Các ông chợt nhìn quanh, thì 
không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. 
9Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không 
được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con 
Người từ cõi chết sống lại. 10Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn 
bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.  
 
        Suy Niệm: 
 
         Trong cuộc sống đời thường, ai cũng muốn cho mình 
được sung sướng, hạnh phúc. Thế mà chúng ta nhìn thấy hằng 
ngày, biết bao nhiêu người luôn tìm sự cực khổ, họ lam lủ 
suốt ngày, tay lắm chân bùn, vất vả với bao công việc nặng 

nhọc. Có người không có thì giờ nghĩ ngơi. Trong số đó có cả 
chúng ta, là những người đang ngồi trong nhà thờ đây. Như 
vậy tất cả mọi người không biết tìm hạnh phúc, không biết 
sống sung sướng sao ? Hay mọi người bị một thế lực nào ép 
buộc phải làm như thế ? - Thưa chính vì muốn tìm đời sống 
hạnh phúc, muốn tìm sự sung sướng mà con người phải tìm 
sự vất vả, cực nhọc như thế. Mới nhìn tưởng chừng như đó là 
một nghịch lý. Nhưng thực sự đó là một chân lý ngàn đời mà 
ai cũng đều biết. Muốn có được hạnh phúc thì phải biết chuẩn 
bị, chuẩn bị từ những đau khổ, từ những vất vả của cuộc sống. 
Nếu nằm không đó mà chờ thì hạnh phúc sẽ không bao giờ 
đến được. 
 
          Lạy Thầy chúng con được ở đây thì tốt lắm! Lời nói 
của Phêrô thốt lên cách vui sướng, nhưng ông không biết 
mình đã nói gì, vì Thiên Chúa đã cắt ngang tư tưởng của ông. 
Chúa Giêsu đã dẫn các ông từ dưới lên núi cao. Ngài cho các 
ông nhìn thấy và hưởng được một chút hạnh phúc của cuộc 
sống mai sau. Các ông muốn ở lại trong hạnh phúc đó, hạnh 
phúc mà các ông không cần phải chuẩn bị, không cần phải 
tìm kiếm, không cần phải vất vả. Các ông vui sướng, niềm 
vui sướng đó khiến các ông bật thành tiếng. Nhưng các ông 
không nói được hết lời, sự vui sướng cũng không còn nữa, 
các ông lặng thinh trong sự tiếc nuối. Chúa Giêsu lại dẫn các 
ông trở xuống, không cho ở trên cao nữa, trở về cuộc sống 
đời thường, cuộc sống của sự chuẩn bị cho chu đáo để đến 
hạnh phúc bất diệt, hạnh phúc chỉ để cho những người biết 
chuẩn bị. 
 
 Lạy thầy chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nhiều lần 
trong đời sống chúng ta cũng đã thốt lên câu đó. Cũng nhiều 
lần niềm vui của chúng ta không được trọn vẹn, bị cắt ngang 
nữa chừng và chúng ta cũng không biết mình đang làm gì. 
Điều mình muốn, điều mình đang tận hưởng, điều mình đang 
hài lòng thì bổng nhiên không còn nữa. Hằng ngày lại xuất 
hiện toàn những nghịch lý của cuộc đời: những điều làm cho 
mình phải vất vã khó chịu, những điều làm cho thân xác phải 
khổ nhọc, những điều làm cho mình phải đau đớn. Chúng ta 
chỉ biết bực mình, than van trách phiền, đôi lúc chúng ta muốn 
trốn chạy để tìm sự sung sướng hơn. Có khi nào chúng ta tự 
nghĩ: đây là lúc chúng ta đang đi xuống núi, trở về cuộc sống 
đời thường, đây là lúc chúng ta đang chuẩn bị cho hạnh phúc 
của chính mình, niềm hạnh phúc mà không ai có thể lấy đi 
được. Hay chúng ta vẫn còn đang mơ ước ở trên núi cao, để 
rồi không biết mình đang nói gì. Vì chúng ta đang muốn 
chiếm lấy một điều không có thực, muốn chiếm lấy một điều 
không phải của chính mình, chúng ta muốn chiếm lấy một 
niềm hạnh phúc, một sự sung sướng mà không cần sự chuẩn 
bị nào hết. Cũng giống như Phêrô muốn dựng lều ở trên núi, 
muốn ở luôn lại nơi không phải của mình. Nhưng Thiên Chúa 
lại đem chúng ta trở về cuộc sống thực tại của con người, một 
cuộc sống đời thường. Chúng ta có mất mát gì đâu, tại sao lại 
buồn bực khó chịu, tại sao lại trách móc kêu ca. Nếu chúng ta 
không biết chuẩn bị, thì làm sao có thể đón nhận hạnh phúc 
khi Con Người từ cỏi chết sống lại. Chúng ta có chu toàn trách 
nhiệm mình một cách tốt đẹp, chúng ta có làm tròn bổn phận 
của mình đối với Chúa chưa? Mọi người nhìn vào đời sống 
của chúng ta, họ có thể bắt chước được một chút gương tốt 
nào nơi chúng ta không. Nều chúng ta làm được những điều 
trên, đó là chúng ta đã vâng lời, nắm tay Chúa Giêsu và đi 
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