
 
 CHÚA NHẬT  LỄ LÁ Và TUẦN THÁNH 

1 – 4 – 2012  

 Lời Chúa:   (Mc 11, 1-10) 
1
Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, 

gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người 
sai hai môn đệ 

2
 và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. 

Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, 
đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. 

3
 Và 

nếu có ai bảo: "Tại sao các anh làm như vậy?", thì cứ nói là 
Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay." 

4
 Các ông ra 

đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt 
đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. 

5
 Mấy người đứng đó 

nói với các ông: "Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?" 
6
Hai 

ông trả lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để mặc các ông. 
7
 

Hai ông đem con lừa về cho Ðức Giêsu, lấy áo choàng của 
mình trải lên lưng nó, và Ðức Giêsu cỡi lên. 

8
 Nhiều người 

cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt 
nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. 

9
 Người đi trước, kẻ theo 

sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến 
nhân danh Ðức Chúa! 

10
 Chúc tụng triều đại đang tới, triều 

đại vua Ðavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!" 
 
 Suy Niệm:  
 
Tuần Thánh được bắt đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá, kỷ niệm 
biến cố Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Giêrusalem, 
giữa bao tiếng hoan hô chúc tụng tưng bừng của dân chúng: 
“Hôsana, chúc muôn ơn lành cho Đấng nhân Danh Chúa mà 
đến”. Rồi không đầy bốn ngày sau, Đức Kitô lại bị đả đảo, sỉ 
nhục, kết án, và cuối cùng, chịu chết ô nhục trên thập giá… 
Nhưng Đức Giêsu đâu có chủ trương tiến vào thành 
Giêrusalem để thực hiện một cuộc suy tôn làm lãnh tụ, xưng 
hùng xưng bá, song là để thực hiện một sứ mạng siêu nhiên: 
bộc bạch đến tận cùng tình yêu của Thiên Chúa đối với con 
người. 
 
Và trong khi thi hành sứ mạng cao siêu này, Đức Giêsu lại 
hạ mình thẳm sâu: “Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành 
vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá” (Phil 2:8). 
Chết để chuộc tội nhân loại. Chết để thế gian được sống. 
Ngôn sứ Isaia  đã thốt lên: “Chính vì tội lỗi chúng ta mà 
Người đã bị đâm thấu! Vì tội chúng ta, Người bị tan nát thân 
mình!” Chỉ qua một vài nét phác họa hình ảnh của Đức 
Giêsu trong cuộc khổ nạn, người ta có thể đọc thấy ý nghĩa 
căn bản này: đường lối của Thiên Chúa không như đường 
lối của con người. Đang lúc thế nhân đi tìm sự cứu thoát 
trong dáng dấp của những gì là oai phong, thông thái, khôn 
ngoan, uy quyền, giàu sang, bạo lực, thì Thiên Chúa  

 
 
lại ra tay trong một cách thức mà thế gian cho là điên rồ. 
Điên rồ đến nỗi người ta nghi ngờ thái độ, việc làm, và cả 
con người của Đức Giêsu. Họ đặt nghi vấn: “Ông có phải là 
Đức Kitô Con Thiên Chúa không? (Mc 14:61). 
 
Có lẽ cho đến tận thế nhiều người vẫn còn tự hỏi: tại sao 
Đức Kitô khi cứu thế lại không dùng gươm đao sáng ngời 
mà lại dùng cây thập giá ô nhục? Tại sao không tìm những 
sức mạnh của bạo lực phi thường mà lại dùng sự chết đau 
thương? Tại sao không cậy vào những biện bác khôn ngoan 
hùng hồn mà chỉ lặng căm như “con cừu bị đem đi giết, và 
như con chiên trước thợ xén lông” (Is 53:7). 
 
Có lẽ chỉ trước bối cảnh lạ đời ấy mà những tâm hồn khao 
khát Tin Mừng, những kẻ bị tù đày oan ức, những người bị 
mù loà áp bức, những con tim tan vỡ, những kẻ phải sống 
lưu vong, và những con người hèn mọn không có tiếng nói” 
(Lc 4:18) mới có thể nhận ra được khuôn mặt đích thật của 
Thiên Chúa và mới đọc thấu chân lý ngàn đời mà bây giờ 
đang được mạc khải trong Đức Giêsu Kitô. Chân lý đó là 
Yêu Thương Giải Thoát Con Người. 
 
Sức mạnh của yêu thương là sức mạnh vô địch. Quyền lực 
của yêu thương thì thắng vượt quyền lực sự chết. Cho nên 
cái chết của Đức Kitô trên thập giá không gì khác hơn là 
biểu chứng của một Tình Yêu Bất Diệt đang hiện hữu giữa 
nhân loại, để rồi sự sống lại của Ngài sau đó là một lời xác 
quyết hung hồn: Tình Yêu mạnh hơn sự chết. 
 
Bước vào Tuần Thánh là bước vào cuộc khổ nạn của Đức 
Kitô, nhưng đây cũng chính là hành trình tiếp cận gương 
mặt yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Bước vào Tuần 
Thánh cũng là đi vào hành trình tiến lên đỉnh cao Phục Sinh 
với Đức Giêsu. Nhưng sẽ chẳng có Đức Giêsu phục sinh nếu 
không có Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Sẽ chẳng có 
chiến thắng quang vinh nếu không có những chiến đấu gian 
nan và đau khổ tột cùng trên thập giá. Thật đúng như tục 
ngữ Hoa Kỳ: “No cross, no crown. No pain, no gain”. 
 
Đón ngận khổ giá với sức mạnh của tình yêu là đồng hành 
với Đức Kitô trên con đường cứu thoát, và không chỉ cứu 
thoát chính mình nhưng còn cả biết bao con người đang hiện 
hữu bên tôi. Đón nhận mọi sỉ nhục, dại khờ, yếu đuối, điên 
rồ, vất vả, khó khăn vì Đức Kitô và với Đức Kitô bị đóng 
đinh là tôi đang cùng chết với Ngài, để cũng được phục sinh 
vinh hiển với Ngài. Đây là tâm tình của Thánh Phaolô, 
nhưng cũng hãy là lối sống của những ai mang danh Kitô 
hữu - người có Chúa Kitô. 

        

 

 

 

4   | Hieäp Nhaát 135 | 4 - 2012 | 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.theholidayspot.com/easter/clip-art/images/bible.gif&imgrefurl=http://www.theholidayspot.com/easter/clip-art/&usg=__8ECIW_I-9_SB4ETimgbu7v_CD7k=&h=200&w=150&sz=11&hl=en&start=206&tbnid=alS3QevT0Szm6M:&tbnh=104&tbnw=78&prev=/images?q=holy+spirit+clip+art&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N&start=200
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.silk.net/RelEd/graphics/todoslossantos.jpg&imgrefurl=http://www.silk.net/RelEd/clipartreview.htm&usg=__n-cFHvy5oLcirPMRMmezSfcTRBE=&h=787&w=549&sz=105&hl=en&start=137&tbnid=1dll3riY7WXk-M:&tbnh=143&tbnw=100&prev=/images?q=holy+spirit+clip+art&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N&start=120


 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, người đời đón rước Chúa vào thành Giêrusalem, 
để rồi lại kết án Chúa ngay trong thành thánh. Xin cho 
chúng con đừng bao giờ thỏa hiệp với thế gian, nhưng cho 
chúng con can đảm theo Chúa đến chiều thứ Sáu Tuần 
Thánh, để được sống lại với Chúa trong đêm Phục Sinh khải 
hoàn. Amen.  
   *** 

 
CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH  

8  –  4  – 2012 
Chúa Đã Sống Lại Rồi 

Alleluia. Vui Lên 

 Lời Chúa:  (Gioan 20, 1-9)  
1
Vừa hết ngày sabát, bà Maria Madalena 

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 trỗi 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:  

Tình yêu đem lại muôn vàn kỳ thú và những cái nhìn mới lạ. 

Chỉ những người đang yêu mới thấy được những vấn đề mà 

người ngoại cuộc không thể thấy được. Tình yêu là một 

cuộc sáng tạo vô cùng phong phú. Chính tình yêu đã dẫn 

Đức Kitô vào con đường kỳ lạ tới sự sống ngang qua cái 

chết. Đó là một cuộc mạo hiểm lớn lao. Đức Kitô đã liều 

mạng để giựt thoát sự sống ra khỏi tay tử thần. Cuộc hi sinh 

vô tiền khoáng hậu đó đã đạt được kết quả thật bất ngờ. 

Người đã phục sinh! Đức Giêsu phục sinh đã trở thành đối 

tượng của niềm tin Kitô giáo ngay từ thuở sơ khai. Đó là 

điều kiện căn bản và vô cùng khẩn thiết cho những ai muốn 

được cứu độ.  

Ơn cứu độ đã đầu tiên đến với các môn đệ, nhưng dưới 

nhiều cách thức và nhịp độ khác nhau. Cùng quan sát một sự 

kiện, nhưng có người đọc được ý nghĩa. Chẳng hạn "người 

môn đệ yêu dấu". Người phải đợi tới khi Đức Giêsu xuất 

hiện mới bừng tỉnh. Chẳng hạn Maria Mađalêna. Chị Maria 

vẫn luẩn quẩn với tư tưởng: "Chẳng biết họ để Người ở 

đâu?" (Ga 20:2). Sau khi đã quan sát "thấy tảng đá đã lăn ra 

khỏi mồ", chị liền chạy về báo tin cho các tông đồ "Phêrô và 

người môn đệ Đức Giêsu thương mến" (Ga 20:1). Chị hoàn 

toàn dừng lại ở sự kiện, chứ chưa đọc được ý nghĩa đằng sau 

sự kiện. Phải chăng vì chị hoảng hốt hay tại chị không phải 

là môn đệ được hân hạnh ghé vào ngực Chúa? Chỉ có con 

tim mới đọc được những dấu hiệu của con tim. "Người môn 

đệ được Đức Giêsu thương mến" đã đọc ngay được ý nghĩa 

đó. "Ông đã thấy và đã tin" (Ga 20:8). Niềm tin đã phát xuất 

từ con tim! Ông đã tin vì đã nhận ra những dấu chỉ từ nơi 

mồ trống và những băng vải liệm xác Chúa "không để lẫn 

với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi" (Ga 

20:7). Những dấu chỉ đó cũng đủ để ông vượt lên trên sự 

kiện, đi sâu vào mầu nhiệm Phục sinh, vì "theo Kinh Thánh, 

Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết" (Ga 20:9). Thực ra, 

“chẳng có đoạn Kinh Thánh Cựu Ước nào nói về việc Đức 

Giêsu Phục Sinh. Phải đợi tới khi Đức Giêsu hoàn toàn được 

tôn vinh, các môn đệ mới có thể "nhớ" 

và hiểu được ý nghĩa của những biến cố 

đã xảy ra" (The Jerome Biblical 

Commentary 1990:983). Nói khác, 

"Kitô hữu đã đọc lại Thánh Kinh trong 

ánh sáng Phục Sinh. Đó là đoạn nói về 

người đầy tớ Chúa (Is 53:1-12) và các 

đoạn khác đọc dưới ánh sáng mới"(Tv 

16:10; Hs 6:2) (Faley 1994:290).  

Ông Gioan "tiêu biểu cho người Kitô 

hữu không bao giờ bị dao động và luôn 

trung tín. Vai trò của ông có tính cách 

thần học hơn là lịch sử" (Faley 

1994:289). Bởi đấy, mặc dù ông phải 

nhường bước cho Phêrô vì địa vị cao 

trọng hơn, nhưng tình yêu vẫn đem lại 

cho ông vinh dự là người đầu tiên tin 

vào Đức Giêsu Phục Sinh (c.8). Tình 

yêu luôn mở ra một lối đi ưu việt cho 

những ai tuyệt đối tin tưởng vào sức 

mạnh tình yêu Thiên Chúa. Bởi thế suốt đời thánh Gioan 

luôn nói về tình yêu. Ông có cả một xác tín lớn lao và kinh 

nghiệm tuyệt vời về sức mạnh đó.  

Niềm tin Phục sinh không kiếm được bằng chứng nơi nấm 

mồ mở rộng hay những tấm khăn trắng toát, nhưng nơi 

những lần Đức Giêsu hiện ra với các môn (1Cr 15:3-8). 

Những lần đó đã củng cố niềm tin và thắt chặt tình yêu Thầy 

trò. Chính cử chỉ đượm tình yêu đã mạc khải cho hai môn đệ 

làng Emmaus (Lc 24:13) về sự thật Phục Sinh. Một tiếng gọi 

đầy thân thương của Thầy cũng khiến chị Maria Mađalêna 

bừng tỉnh trước thực tại Phục sinh (Ga 20:16).  

Niềm tin Phục sinh đó không phải là một ảo ảnh hay viễn 

mộng nội tại. Bằng chứng Đức Giêsu Phục sinh đã hiện ra 

và ăn uống với các môn đệ. Các ngài làm chứng "Ngày thứ 

ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người 

xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng 

trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ 

trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với 

Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại" (Cv 10:40-41). 

Nghĩa là có một sự liên tục trong thân xác Đức Giêsu trước 

và sau khi phục sinh.Chính Người đã trả lại cho các môn đệ 
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một bầu khí thân tình và đầy hứng khởi. Trong tất cả những 

giờ phút cùng ăn cùng uống đó, Thầy trò đã trao đổi biết bao 

tâm tình yêu mến.Càng trao đổi, các môn đệ càng thấm sâu 

mầu nhiệm tình yêu Phục Sinh.  

Phục sinh quả thực là mầu nhiệm tình yêu. Muốn thấy rõ 

Chúa Phục Sinh, đòi phải có động lực tình yêu mãnh liệt. 

Hơn nữa, muốn làm chứng về Đức Giêsu Phục sinh, phải là 

những chứng nhân Phục Sinh. Những chứng nhân Phục Sinh 

là "một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên" (1Cr 

5:6b). Men tình yêu vô cùng cần thiết cho bột trần gian. Đó 

là sức mạnh nhân chứng, vì "ở điểm này, mọi người sẽ nhận 

biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu 

thương nhau" (Ga 13:35). Nói cho cùng, chứng nhân của 

Đức Giêsu là chứng nhân về mầu nhiệm Phục Sinh, vì "nếu 

Đức Kitô không trỗi dậy, thì lời rao 

giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả 

đức tin của anh em cũng trống rỗng" 

(1Cr 15:14). Phục Sinh là một đề tài căn 

bản và cực kỳ quan trọng trong niềm tin 

Kitô giáo. Nói khác, "tất cả mọi góc 

cạnh của lời rao giảng và niềm tin Kitô 

giáo chỉ có ý nghĩa khi quy về đối tượng 

trung tâm là Đức Kitô Phục Sinh" 

(KTTƯ 1995:701).  
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, Xin cho chúng con, luôn xác 
tín rằng: Mỗi lần chúng con trở về sau 
những lầm lỗi, là chúng con đang phục 
sinh với Chúa. Mỗi lần chúng con tin 
tưởng sau những lần phản bội niềm tin, 
là chúng con đang sống lại với Người. 
Mỗi lần chúng con tiếp tục cố gắng sau những lần thất bại 
đắng cay, là chúng con đang ra khỏi mồ trống. Xin giúp 
chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng Phục 
sinh của Chúa. Amen.  

    
   *** 

 
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH  

(Kíng Lòng Chúa Thương Xót) 
15 – 4 – 2012  

 Lời Chúa: (Ga 20, 19-31) 
19

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các 
cửađều 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 ngườiấy 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 dấuđinh 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:  
     
Bối cảnh của đoạn 20:19-23 là buổi chiều 
cùng ngày Phêrô và Gioan chạy ra mồ 
Chúa (20:1-10). Chúa hiện ra cho các môn 
đệ sau khi Maria tin cho họ biết là cô đã 
thấy Người. Có thể phân đoạn này thành 
hai dựa trên lời Chúa nói: “Bình an cho 
các con” (20:19.21). Một hành động được 
kèm theo sau mỗi lời này: Chúa cho các 
ông xem tay và cạnh sườn (20:20a), Người 
sai các ông đi và ban Thánh Thần (20:21b-
22). Theo sau hành động của Chúa là thái 
độ của các môn đệ: vui mừng vì thấy Chúa 
(20:20b) và lãnh nhận quyền tháo gỡ tội 
lỗi (20:23). 

 
Chúa Giêsu ban bình an lần thứ nhất để chứng tỏ Người đã 
sống lại. Vì sợ người do thái mà các môn đệ đã mất bình an. 
Dấu hiệu bên ngoài của điều này là họ đóng chặt mọi cánh 
cửa. Họ lo sợ người Do Thái vì người Do Thái đóng vai trò 
chủ chốt trong việc bắt và đóng đinh Người (18:12). Nhiều 
người khác cũng đã phải sợ quyền lực này, nhất là trong 
những chuyện liên quan đến Người (7:13; 9:22; 19:38). Hơn 
nữa, trước những sự kiện Phêrô và Maria Mađalêna đã thuật 
lại, họ càng xao xuyến thêm. Phải tin vào ai? Chúa Giêsu đã 
báo cho họ trước là đừng để tâm hồn xao động, cả khi bị bắt 
bớ vì Người đã ban cho họ sự bình an của Người (14:27; 
16:33).  
 
Lần này rất ý nghĩa, việc ban bình an của Người kèm theo 
việc cho các môn đệ thấy vết thương ở tay và cạnh sườn. Đó 
là những dấu vết của cuộc thương khó mà Người đã chịu bởi 
tay người Do thái (19:34). Nhưng Người đã sống lại. Người 
đã chiến thắng sự chết mà được xem như là biện pháp cuối 
cùng và hiệu quả nhất người Do thái đã nghĩ đến để tiêu diệt 
Người. Do đó, không còn lý do gì để phải sợ hãi nữa những 
người ấy chỉ giết được thân xác. Ngược lại, họ vui mừng vì 
đã thấy và gặp lại Người. Nỗi vui mừng ấy từ nay không ai 
lấy mất được (16:22; 20:20). Chúa Giêsu ban bình an lần 
thứ hai để sai các môn đệ đi và mở ra giai đoạn mới.  
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Để thực hiện, Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ những 
điều mà Chúa Cha đã làm cho Người: ban sứ mạng và 
Thánh Thần. Người sai họ đi như Chúa Cha đã sai Người 
vào trần gian (17:18). Họ lãnh nhận cùng một sứ mạng như 
Người đã lãnh nhận. Người ban cho họ Thánh Thần mà 
Người đã lãnh nhận trong ngày khởi đầu sứ vụ (1:33). Bây 
giờ Người đã được tôn vinh, nên Người có thể ban Thánh 
Thần ấy lại cho các môn đệ của Người (x. 7:39). Hơn nữa, 
trong lời ban bình an (cc. 19.21) Người bảo đảm cho họ cả 
sự hiện diện luôn mãi của Người.  
 
Với quyền tháo gỡ tội lỗi được ban cho các 
môn đệ (c. 23), Chúa Giêsu muốn họ chuẩn 
bị tâm hồn con người để đón nhận tin mừng 
về sự phục sinh của Người; việc mà Người 
đã làm khi khởi đầu việc rao giảng (x. Mk 
1:14-15). Tuy nhiên, lúc này vì Người đã 
hoàn tất công trình cứu chuộc và đã biểu lộ 
cách rõ ràng Người là Con Thiên Chúa đã 
sống lại trong vinh quang phục sinh, nên lời 
mời gọi tin vào tin mừng (x. Mk 1:15) sẽ 
đồng nghĩa với một chọn lựa: tin vào Chúa 
Kitô sống lại thì được cứu độ, không tin vào 
Người thì bị kết án (x. 3:18). Đó là lý do tại 
sao Người ban cho các môn đệ quyền tháo 
gỡ tội lỗi dựa trên phán đoán ai tin hay 
không tin vào Chúa Giêsu sống lại.  Chúa 
Giêsu sống lại ban sự bình an không sợ hãi 
sự chết cho những ai tin vào Người. Sự bình 
an ấy ban cho họ sức mạnh để loan báo tin 
mừng Người đã phục sinh. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy Chúa đi ngang qua 
cuộc đời chúng con, để chúng con tin Chúa đang sống động, 
hiện diện, thật gần, ngay bên cạnh chúng con, trong cuộc 
sống và trong người anh em. Amen.  
  
   *** 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH 
22 – 4 – 2012 

 
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: 

  
Những lần hiện ra của Chúa Phục Sinh 
không những nhằm mục đích chứng 
minh Chúa đã sống lại thật hoặc để 
củng cố đức tin của các môn đệ, mà 
còn để chuẩn bị họ thi hành sứ vụ làm 
chứng nhân cho Người, tức là rao giảng 
Đức Ki-tô và Tin Mừng cứu độ. Làm 
sao ta có thể làm công việc rao giảng 
này nếu ta chưa thực sự biết và yêu 
mến Người, cũng như chưa hiểu rõ 
giáo lý của Người? Những phản ứng 
của các môn đệ đối với cuộc hiện ra 
của Chúa và những lời chỉ bảo cuối 
cùng của Người đã cho ta một cái nhìn 
thật đầy đủ về việc chuẩn bị cho sứ vụ 
làm chứng nhân. 
 
Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ mà 
không báo trước. Chẳng lạ gì khi thấy 
các ông “kinh hồn bạt vía, tưởng là 

thấy ma”! Điều đáng ghi nhớ nhất ở đây là phong cách nhân 
hậu của Chúa. Người hiểu rõ tâm trạng của môn đệ, nên 
không nặng lời trách mắng, trái lại, Người xử sự như một vị 
bác sĩ tâm lý hết lòng yêu mến chăm sóc bệnh nhân (một 
đặc nét của Tin Mừng Lu-ca). Người sẽ chữa lành những 
bệnh nhân đang mắc bệnh “hoảng hốt, ngờ vực trong lòng”. 
 
Trước hết, Chúa Giêsu kéo môn đệ trở về với thực tại. Thực 
tại là sự hiện diện của chính Người, sự hiện diện bằng 
xương bằng thịt mà họ đã cảm nghiệm trước khi Người chịu 
chết. Người đưa họ ra khỏi cơn hoảng hốt và ảo tưởng bằng 
cách bảo họ sử dụng giác quan của họ. Họ hãy nhìn tay chân 
Người mang dấu đinh của cực hình thập giá. Họ hãy lấy tay 
rờ xem những dấu đinh biểu tượng cho tình yêu sẵn sàng hy 
sinh mạng sống mình vì bạn hữu. 
 
Tới đây, tình trạng các bệnh nhân đã khá hơn, nhưng họ 
“vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng”. Để chữa dứt chứng 
bệnh, Chúa Giê-su đã sử dụng một phương thuốc tuyệt vời: 
đưa họ về với thực tại mối quan hệ thân thương với Người, 
tức là việc họ được cùng ăn uống với Người. Trước đây, 
trên đường truyền giáo, thầy trò đã cùng chịu cực khổ, chia 
sẻ miếng ăn thức uống, hoặc những lần họ được no nê nhờ 
phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Nhất là trong bữa Tiệc Ly, 
Chúa đã bẻ bánh thiết lập Bí Tích Thánh Thể, dùng việc ăn 
uống để thầy trò được kết hiệp với nhau cách nhiệm mầu. 
Vậy họ đưa cho Người một miếng cá nướng và Người ăn 
trước mặt họ để nhắc nhở họ về mối quan hệ với Người. 
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Những bữa ăn với Chúa Phục Sinh đã ghi ấn tượng thật sâu 
xa trong tâm hồn Phê-rô, đến nỗi mãi sau này ông vẫn còn 
nhớ và dùng làm chứng cớ trong bài giảng tại nhà ông Co-
nê-li-ô để quả quyết Chúa sống lại (Cv 10:41). 
 
Có lẽ bài học nhận biết Chúa Phục Sinh của các môn đệ 
phản ảnh tâm trạng của nhiều người môn đệ mọi thời. 
Những triệu chứng “kinh hồn bạt vía, hoảng hốt, ngờ vực 
chưa tin và ngỡ ngàng” đều có nơi những ai gặp gỡ Chúa 
Giê-su. Những triệu chứng ấy nói lên mức độ hiểu biết, yêu 
mến và quyết tâm theo Chúa nơi ta còn quá yếu ớt. Do đó, 
muốn dấn thân thi hành sứ vụ làm chứng cho Chúa Phục 
Sinh, ta cần phải để cho Người chữa trị cho tuyệt căn. Ta chỉ 
cần sử dụng những phương thuốc Người đã đề nghị: chiêm 
ngưỡng Người, “nếm thử và nhìn xem cho biết Người tốt 
lành dường nào”, nhất là qua bữa tiệc Thánh Thể sống mối  
quan hệ mật thiết với Người. 
 
Muốn biết Đấng Ki-tô là ai thì phải tìm đến Kinh Thánh, 
như thánh Giê-rô-ni-mô đã quả quyết: Không biết Kinh 
Thánh là không biết Chúa Ki-tô. Các môn đệ Chúa cần phải 
biết Đấng Ki-tô của Kinh Thánh chứ không phải Đấng Ki-tô 
theo tham vọng của các ông đã vẽ vời ra. Đấng Ki-tô theo 
Kinh Thánh là Đấng “phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ 
cõi chết sống lại”, chứ không phải một hoàng đế có tả hữu 
văn võ ứng chầu. Không phải là các ông không đọc hoặc 
nghe Kinh Thánh. Nhưng để đọc mà hiểu được lời Kinh 
Thánh muốn nói về Chúa Giê-su thì cần phải có sự trợ giúp 
của Chúa Thánh Thần. Quan thái giám người Ê-thi-óp phải 
thú nhận: “Làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn 
giải?” (Cv 8:31). Hoặc hai môn đệ trên đường Em-mau đã 
cảm nghiệm được việc Chúa mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh 
như thế nào: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải 
thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng 
bừng cháy lên sao?” (Lc 24:32). Để thực sự “hiểu” Kinh 
Thánh, cần phải có một “bước nhảy vọt đức tin” (leap of 
faith) để ta không còn bám víu vào những bằng chứng, 
nhưng là lòng mến thiết tha đối với Đấng Kinh Thánh đã nói 
đến. Chỉ có Chúa mới giúp ta thực hiện được bước nhảy vọt  
ấy.  
 
Chúa Giê-su không chỉ mở trí để ta hiểu Người là Đấng Ki-
tô nào, nhưng Người còn mở lòng để ta biết nhận Người làm 
Chúa và Thiên Chúa của ta nữa (Ga 20:28). Bởi vì nếu chỉ là 
biết về Đấng Ki-tô, thì ta đâu cần phải làm gì thêm nữa, 
cũng giống như ta biết về một nhân vật lịch sử thôi. Nhưng 
một khi đã nhận Người trong mối quan hệ là Chúa và Thiên 
Chúa của ta như ông Tô-ma đã tuyên xưng, thì ta có bổn 
phận phải sống mối quan hệ ấy, tức là thi hành những gì 
Chúa và Thiên Chúa của ta muốn ta làm. 
 
Vậy Đấng Ki-tô Phục Sinh muốn ta làm gì? Người nói: 
“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu 
từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”. 
Nhân danh Người mà rao giảng có nghĩa là ta theo đúng 
khuôn mẫu của Người và tiếp nối công việc rao giảng của 
Người. Lời giảng của Người được tóm tắt trong một điệp 
khúc ngắn gọn: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. 
 

Lãnh nhận sứ mệnh rao giảng, có lẽ ta sẽ thắc mắc hỏi ta 
phải rao giảng như thế nào. Chúa Giê-su cho ta câu trả lời về 
cách rao giảng: làm chứng nhân. Ta sẽ là chứng nhân cho 
niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Ta sẽ cho mọi người chung 
quanh biết ta đã được chữa lành khỏi chứng bệnh hoảng hốt 
và thiếu lòng tin nơi Chúa. Ta sẽ chia sẻ với người khác 
những gì ta lãnh nhận khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa 
Ki-tô, nhìn nếm để biết Chúa nhân lành như thế nào. Ta sẽ 
nói cho mọi người biết mình đã được cùng ăn uống với 
Người trong các bữa tiệc Thánh Thể. Nhất là ta sẽ giúp cho 
người khác biết thế nào là sống theo lối sống của Chúa Ki-
tô. Đó là những điều Chúa muốn ta phải sống trong chính 
cuộc sống của ta trước và giúp cho người khác nhận thấy 
được qua đời sống của ta. 
 
Cũng như Chúa Giê-su đã hiện ra với các môn đệ trong khi 
các ông “đang nói”, Người có xuất hiện với tôi trong đời 
sống hằng ngày không? Trong những hoàn cảnh nào và tôi 
đã phản ứng ra sao? Với những giác quan đức tin, tôi có cảm 
nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời tôi không? 
Tôi nhìn thấy tay chân Chúa bị thương tích nơi những người 
nào chung quanh tôi? Tôi hãy xét lại sứ mệnh rao giảng Đức 
Ki-tô chịu đóng đinh và phục sinh của tôi. Tôi có thực sự là 
chứng nhân cho Người giữa xã hội hôm nay không? 
 
Cầu Nguyện:  
 
Lạy Cha, Đức Giêsu vẫn sống ở trong con, nhưng tâm trí 
của con không hề nghĩ đến Ngài, vì bận mải mê tìm kiếm 
những thứ ở bên ngoài. Điều đó đã làm cho sự hiện diện của 
Đức Giêsu trong con trở thành bất động, Ngài chẳng có thể 
làm được gì ích lợi cho con. Xin giúp con ý thức lại sự hiện 
diện của Ngài trong con, và thường xuyên sống với ý thức 
ấy, để làm cho Đức Giêsu trở thành sống động trong con, 
biến con trở nên một tâm hồn tốt đẹp và hạnh phúc. 
 

*** 
 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH  
(Chúa Nhật Chúa Chiên Lành)  

29 – 4 - 2012 
“Mục Tử Tốt Lành” 

 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 đàn 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." 

8   | Hieäp Nhaát 135 | 4 - 2012 | 



 
 Suy Niệm:     
  
Mỗi năm cứ vào ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tôi luôn 
hồi tưởng tới một bức ảnh mầu rất ấn tượng mà hồi còn nhỏ 
tôi đã được thấy nơi phòng sinh hoạt của giáo xứ của tôi, 
nhưng ngày nay sau mấy chục năm dài đằng đẵng không 
hiểu bức ảnh đẹp và ý nghĩa ấy đã trôi dạt nơi đâu? Bức ảnh 
vẽ hình Chúa Giêsu đang vác một con chiên trên vai, gần 
Ngài là bầy chiên gồm nhiều con lớn con bé, xa xa là cánh 
đồng cỏ xanh rì và dòng suối mát trong xanh. Hình ảnh 
Chúa Giêsu mục tử tốt lành luôn thôi thúc tôi tìm hiểu Ngài 
và đến với Ngài. 
 
Thực tế, dân Pa-lét-tin rất quen thuộc 
với người mục tử và đàn chiên trên các 
đồng cỏ xanh tươi. Giữa người chăn 
chiên và con chiên có một mối dây rất 
thân tình. Chúa Giêsu trong đoạn Tin 
Mừng này ví mình như người mục tử. 
Mục tử nhân lành luôn luôn khác với 
người chăn thuê, bởi vì mục tử tốt dám 
hy sinh cả mạng sống vì con chiên khi 
chiên của họ bị thú dữ tấn công. Điều 
này trái nghịch với kẻ làm thuê làm 
mướn vì người làm mướn thì lơ là, bỏ 
chạy thoát thân khi sói dữ đến tấn 
công bầy chiên. Giáo Hội ví như bầy 
chiên của Chúa Giêsu. Giữa Đức Kitô 
và chiên có mối dây liên kết gắn bó 
cách mật thiết. “Tôi biết chiên của tôi 
và chiên của tôi biết tôi, như Cha biết 
tôi và tôi biết Cha” (Ga 10, 14-15). 
Đây không phải cái biết hời hợt nhưng 
là cái biết sâu xa và có đi có lại.  
 
Chiên là hình ảnh của một ngôi vị 
hoàn toàn tự do. Người chăn chiên tốt 
lành gọi tên từng con chiên bằng một giọng thật quen thuộc, 
thật gần gũi. Chiên nghe tiếng người chăn và đi theo. Do đó, 
giữa người chăn và đoàn chiên hiểu biết nhau, nhận ra nhau 
thật dễ dàng, trân trọng và quý mến nhau. Sau khi Chúa 
Giêsu sống lại, Ngài đã giao cho thánh Phêrô quyền cai 
quản Hội Thánh và chăn dắt đàn chiên:” Hãy chăn dắt chiên 
con chiên mẹ của Ta “. Sứ mạng này phát xuất tự lòng mến 
của Thiên Chúa. Yêu mến Chúa dẫn đến việc yêu mến đoàn 
chiên. 
 
Đức Giêsu Kitô, Mục Tử  Tối Cao Và  Gương Mẫu:  
 
Mình Đức Kitô là mục tử duy nhất, tối cao và gương mẫu. 
Mọi mục tử đều chỉ là phụ tá cho mục tử duy nhất là Đức 
Kitô. Chính vì thế, mọi mục tử đều phải noi gương, bắt 
chước Ngài, dám chết cho đoàn chiên được sống như Đức 
Kitô đã sống: “Ta đến cho đoàn chiên được sống và sống 
dồi dào” (Ga 10, 10). Phêrô, nối tiếp sứ mạng chăn dắt đoàn 
chiên. Phêrô có thể trốn tránh tù tội, bắt bớ, giết chết. Nhưng 
khi Ngài nằm xuống, Phêrô mới củng cố lòng tin của Hội 
Thánh và đàn chiên. Phêrô trở lại vào thành để chịu chết vì 
Chúa, chính lúc đó Phêrô đã trở nên mẫu gương ngời sáng, 

không hề phai mờ của người mục tử tốt lành: “Thầy làm 
vững đức tin của con. Rồi đến lượt con, con sẽ làm vững 
đức tin của anh em con”. Nhiều mục tử trên khắp mặt đất đã  
 nối gót Phêrô cũng đã nằm xuống để trở nên nhân chứng, 
và củng cố niềm tin cho anh em. Quả thật, chỉ có Đức Kitô 
là mục tử nhân hậu mới dám hy sinh cả mạng sống mình cho 
từng con chiên của mình: “Không có tình yêu nào cao vời 
cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình 
yêu” ( Ga 15, 13 ). 
 
Hội Thánh Chọn Ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 
Để Làm Ngày Cổ Võ Ơn Thiên Triệu: 
 
Công việc loan báo Nước Trời và công việc cứu độ, Chúa 

không làm một mình, nhưng Ngài kêu 
mời nhiều người góp tay vào công việc 
mở mang Nước Thiên Chúa. Bởi vì 
Chúa luôn cần những người tiếp nối 
công việc của Ngài, để Nước Thiên 
Chúa được mở rộng.  Do đó, cần có 
nhiều người trẻ dấn thân sống đời độc 
thân loan báo Tin Mừng và cầu nguyện 
cho thế giới. Việc khước từ không lập 
gia đình để rảnh rang hơn cho việc phục 
vụ Chúa, Hội Thánh và tha nhân luôn là 
điều khẩn thiết, Giáo Hội đang mời gọi. 
Hội Thánh theo gương Chúa mời gọi 
các môn đệ: “ Hãy cho họ ăn”. Vâng, cả 
một thế giới với một số lớn còn chưa 
nhận biết Chúa, vấn đề nhân loại đang 
khao khát Lời Chúa lại là điều thật thúc 
bách nhiều người dấn thân làm môn đệ 
phục vụ Lời và phân phát Lời Chúa. 
Chúng ta thử xem thế giới hiện giờ đã 
có gần 8 tỷ người, nhưng người tin 
Chúa chỉ có hơn 1 tỷ người.  
 
Như vậy, việc truyền giáo còn rất cần 

thiết và cánh đồng truyền giáo còn rất bao la, mênh mông. 
Hội Thánh cho thấy việc khao khát Lời Chúa, những người 
nghèo, những kẻ bơ vơ vất vưởng, những người bệnh hoạn 
tật nguyền những người neo đơn, bị áp bức, bị bỏ rơi còn la 
liệt trên khắp cánh đồng truyền giáo. Cả một đám đông bơ 
vơ. Chính vì thế, các bạn trẻ hãy nhìn đám đông, thấy đám 
đông bằng con tim và để cho con tim mình đáp trả. Hội 
Thánh đã có biết bao dòng tu nam nữ, biết bao tu hội nam 
nữ, biết bao tu hội đời vv…Hội Thánh đã có biết bao tâm 
hồn quảng đại dấn thân phục vụ trong chức vụ Giám Mục, 
Linh Mục, Tu sĩ nam nữ, nhưng cánh đồng lúa vẫn chín 
vàng mà còn thiếu nhiều thợ gặt. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con mọi người biết luôn 
nhiệt thành mở mang Nước Trời bằng tất cả khả năng và 
mức độ có thể. Xin ban cho nhân loại nhiều Linh mục, nhiều 
Tu sĩ nam nữ thánh thiện để Nước Chúa được mở rộng khắp 
nơi và Tin mừng cứu rỗi được vang lên khắp cùng bờ cõi 
trái đất. Amen. 
               Simonhoadalat 
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