
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT III  MÙA  CHAY NĂM C 

3 – 3- 2013 

“Hại Đất” 

Lời Chúa:  (Lc 13,1-9) 
 

1Lúc ấy, có 

mấy người 

đến kể lại cho 

Ðức Giêsu 

nghe chuyện 

những người 

Galilê bị tổng 

trấn Philatô 

giết, khiến 

máu đổ ra hoà  

lẫn với máu tế 

vật họ đang 

dâng. 2Ðức 

Giêsu đáp lại 

rằng: "Các 

ông tưởng 

mấy người 

Galilê đó có 

tội lỗi hơn hết mọi người 

Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? 3 Tôi nói 

cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông 

không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng 

như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các 

ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi 

người ở thành Giêrusalem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết, 

không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, 

thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy". 
6Rồi Ðức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả 

trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không 

thấy, 7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi 

ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, 

để làm gì cho hại đất?" 8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa 

ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung 

quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, 

nếu không thì ông sẽ chặt nó đi". 

 

Suy Niệm 

 

Ðiều làm chúng ta khó sám hối đó là cảm thấy mình ở trong 

tình trạng an toàn. Ðức Giêsu nói về hai biến cố nóng hổi 

tính thời sự, một do sự tàn ác của Philatô, một do tai nạn lao 

động. Cả hai đều dẫn đến cái chết thảm khốc; những người  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galilê bị đổ máu ngay lúc dâng lễ ở Ðền Thờ, mười tám 

người chết vì bị tháp Silôa đè bẹp. Vào thời Ðức Giêsu, họ 

bị coi là kẻ có tội, bị Chúa phạt. Những người khác dễ nghĩ 

mình vô tội, vì còn được bình yên. Ðiều này đưa đến sự tự 

hào và an toàn giả tạo. "Ðừng tưởng...": Ðức Giêsu đưa ta ra 

khỏi ảo tưởng về mình. Ngài nhắc mọi người sám hối vì biết 

ai nặng tội hơn ai. Lúc còn được sống yên lành là lúc cần 

hoán cải. Có thể đây là cơ hội cuối cùng, trước khi cái chết 

ập xuống. 

 

Cây vả trong dụ ngôn cũng ở trong tình trạng an toàn. Nó 

không cho trái độc, không làm hại nho, không phá cảnh 

quan. Nó chỉ phạm một tội thôi: tội làm hại đất, tội sử dụng 

đất màu mỡ mà không sinh trái. Chúng ta có thể cảm thấy an 

toàn như cây vả cằn cỗi. Tự hào vì mình không làm điều 

xấu, chẳng làm hại ai, nhưng lại quên rằng mình đã phạm tội 

không làm điều tốt, những điều tốt có thể làm được và phải 

làm. Có bao nén bạc Chúa giao không được đầu tư (Mt 

25,18), bao người túng thiếu mà ta không giúp đỡ (Mt 

25,42). 

 

Khi không làm điều tốt cho đời, cho người, ta tiếp thêm sức 

mạnh cho sự dữ tung hoành. Sống đạo không phải chỉ là lo 

tránh tội, mà còn là tích cực gieo rắc phát huy cái tốt. Một 

Kitô hữu sống an phận, cằn cỗi là một phản chứng. Thế giới 

cần những Kitô hữu dấn thân biết bao! 

 

Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt Thiên Chúa. Chúa 

Cha là người chủ vườn kiên nhẫn: "Ðã ba năm nay..." Ngài 

đã nuôi bao hy vọng: "Tôi ra tìm trái mà không thấy". Quyết 

định chặt cây chỉ đến sau những lần hụt hẫng. Ngài chỉ phạt 

khi đã làm đủ cách để lay động tim ta. Chúa Giêsu là người 

làm vườn kiên nhẫn không kém: "Xin ông cứ để nó lại năm 

nay nữa". Ngài không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh: 

"Tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra sang năm nó có trái". 

Nhưng đừng quên lời đe dọa cuối cùng: "Nếu không ông 

chủ cứ chặt nó đi". Kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, nhưng 

cương quyết đòi hỏi: đó là thái độ của Thiên Chúa đối với 

tội nhân. Ðức Giêsu vừa thôi thúc chúng ta mau mau hoán 

cải, vừa chấp nhận cho ta có thời gian trì hoãn. 

 

Hoán cải là đón lấy những săn sóc tế nhị của Chúa, là đừng 

để thui chột những ơn lành Ngài ban. Mùa Chay không phải 

chỉ là để thú tội, mà còn thú cả sự cằn cỗi, ì ạch của mình. 

Ước gì cây đời của ta có nhiều trái hơn và ngọt hơn. 

 

Gợi Ý Chia Sẻ 

 

và 
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Tội thiếu sót việc bổn phận, tội sống vô trách nhiệm, tội 

không làm điều lẽ ra phải làm: có khi nào bạn phạm những 

tội này không? Bạn có thấy xã hội xấu đi vì nhiều người 

thản nhiên phạm thứ tội này không? Bạn nghĩ gì về cây vả 

của đời bạn? Tình trạng này hiện nay của nó ra sao? Làm 

sao để có thêm nhiều trái ngọt? 

 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của 

trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy 

những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, 

những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy 

những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những 

cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu, 

sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm 

kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao 

giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa 

Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến 

đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi 

tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người, bằng trái tim 

bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về 

mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu 

mến mọi người. Amen. 

 

*** 

 

CHÚA NHẬT IV MÙA  CHAY NĂM C 

10 – 3  - 2013 

“ Trở Về” 

 

Lời Chúa:  (Lc 15,1-3.11-32) 
1
Tất cả những 

người thu thuế 

và những 

người tội lỗi 

thường đến 

gần Ðức 

Giêsu mà 

nghe Người. 
2
 

Còn những 

người thuộc 

phái Pharisêu 

và các kinh sư 

thì lẩm bẩm: 

"Ông này đón 

tiếp phường 

tội lỗi và ăn 

uống với 

chúng". 
3
Ðức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: 

11
 "Một 

người kia có hai con trai. 
12

 Người con thứ nói với cha 

rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được 

hưởng". Và người cha đã chia của cải cho hai con. 
13

 Ít 

ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi 

phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài 

sản của mình. 
14

"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại 

xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh 

ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 
15

 nên phải đi ở cho một 

người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng 

chăn heo. 
16

Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà 

nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 
17

 Bấy giờ anh 

ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công 

cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết 

đói! 
18

 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với 

người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 
19

 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như 

một người làm công cho cha vậy". 
20

Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. "Anh ta còn ở 

đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng 

thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để. 
21

 

Bấy giời người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc 

tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha 

nữa..."
22

 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: 

"Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn 

vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 
23

 Rồi đi bắt con bê 

đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 
24

Vì 

con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại 

tìm thấy". Và họ bắt đầu ăn mừng. 
25

"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi 

anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy 

múa, 
26

liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có 

chuyện gì. 
27

Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha 

cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh 

khoẻ". 
28

Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào 

nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 
29

 Cậu trả lời cha: "Cha 

ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi 

nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được 

một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 
30

 Còn 

thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của 

cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn 

mừng!" 
31

"Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con 

cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của 

con.
32

 Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em 

con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy". 

 

Suy Niệm 

 

Người cha không đi tìm đứa con út như tìm chiên lạc. 

Nó đã dùng tự do để quyết định ra đi, và người cha tôn 

trọng quyết định đó. Nhưng ông vẫn ngong ngóng chờ 

con. Niềm hy vọng vẫn không ngừng nhen nhúm. 

Người cha thấy con trước khi nó kịp thấy cha. 

Con ốm yếu, hôi hám, bội bạc, chẳng làm cha xa tránh. 

Tình thương trào dâng khiến bước chân cha vội vã. 
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Vòng tay cha lớn quá, nụ hôn cha nồng nàn. 

Áo đẹp, dép mới, nhẫn đeo tay, ca nhạc, tiệc tùng, múa 

nhảy: tất cả chỉ để thông báo cho mọi người biết rằng 

đây là con tôi, vẫn là con vì chưa bao giờ không là con.  

 

Nhưng người cha không chỉ thương con út. Con cả mới 

là đích nhắm của câu chuyện này. Anh quá hiếu thảo, 

quá vâng phục cha từng li từng tí. Anh không đi hoang,  

không ăn chơi, chỉ chăm lo đồng áng. Ai cũng thấy anh   

là người con mẫu mực. Nhưng biến cố đứa em trở về 

đã làm lộ con người thật của anh. Tuy luôn ở trong nhà 

cha, nhưng anh lại ở ngoài tim cha. Anh không hiểu 

được tại sao cha lại nhu nhược đến thế, bao dung đến 

độ bất công với anh. Ðãi tiệc với thịt bê béo để mừng 

đứa con hoang đàng, còn anh, một con dê để lai rai với 

bạn bè cũng không có. Anh không thể vui với cha, càng 

không thể vui với em. Anh tức giận vì thấy quyền lợi 

mình bị xâm phạm. Rốt cuộc anh không chịu vào nhà! 

Hóa ra cả hai người con vừa khác, lại vừa rất giống 

nhau. Cả hai đều ở ngoài nhà cha, chấp nhận chịu đói. 

Con út không thấy hạnh phúc bên cha nên ra đi. Con cả 

không chia sẻ được hạnh phúc của cha nên không vào. 

Sám hối là trở về với tình cha. Cả hai người con đều 

cần trở về, trở vào. Sám hối là trở lại với tình yêu, niềm 

vui, sự sống. 

 

Nhưng trở về chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chẳng ai 

muốn nhận là mình đã đi lầm đường. Người anh cả cần 

dẹp bỏ tự ái để vui vẻ vào nhà. Người em út cần khiêm 

tốn mới gặp cha và gia nhân trong tình trạng thân tàn 

ma dại. Ðể trở về cần đứng lên hay bỏ chỗ mình đang 

đứng. Từ bỏ thì đớn đau nhưng hạnh phúc thật tuyệt 

vời. Hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản vật chất, 

mà là khám phá ra mình có chỗ trong trái tim cha. Cha 

yêu mình dù mình hư hỏng, bất trung. Cha yêu mình 

không phải vì mình ngoan ngoãn, được việc. Cha yêu 

mình chỉ vì mình là con. Cha không muốn mất một đứa 

con nào. 

 

Trở về với Cha đòi ta giang tay đón lấy người em. Ðó 

không phải là "thằng con của cha", nhưng là "em của 

con". Trở về với Cha, với tha nhân cũng là trở về với 

mình. Tôi chợt nhận ra mình quá ư giàu có. 

 

Gợi Ý Chia Sẻ 

 

Theo ý bạn, đâu là những lý do khiến người con út trở 

về? Bạn thường sám hối trở về vì lý do nào? Bạn có sợ 

đi xưng tội không? Bạn nghĩ gì về bí tích Giải Tội? Bí 

tích này có giống với việc đứa con út trở về và được 

cha tha thứ không? 

 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Cha, người con thứ đã muốn tự định đoạt lấy đời 

mình. Chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ, 

khi coi Cha như người cản trở hạnh phúc của chúng 

con. Chúng con thèm được tự do bay nhảy ngoài vòng 

tay của Cha, nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành 

nô lệ. Hạnh phúc do thế gian ban tặng thì bọt bèo. 

Như người con thứ, chúng con bỗng thấy mình tay 

trắng, rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa. 

Lạy Cha đầy lòng bao dung, xin kéo chúng con trở về 

với Cha mỗi ngày, giúp chúng con điều chỉnh những 

đam mê lệch lạc. Xin nâng chúng con đứng lên 

trong niềm vui vì tin 

rằng tình Cha lớn 

hơn tội chúng con 

vạn bội. Ước gì 

những vấp ngã khiến 

chúng con lớn lên, 

thấy mình mong 

manh, thấy Cha 

rộng lượng. Ước gì 

sau mỗi lần được 

Cha tha thứ, chúng 

con lại thấy mình 

hiền hoà hơn với 

tha nhân. Amen. 

 
*** 

 

CHÚA NHẬT V MÙA  CHAY NĂM C 

17 – 3- 2013 

“Đừng Phạm Tội Nữa” 

 

Lời Chúa:  (Ga 8,1-11) 
1Lúc ấy, Ðức Giêsu đến núi Ôliu. 2 Vừa tảng sáng, Người 

trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống 

giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn 

đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại 

tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4rồi nói với Người: "Thưa 

Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 

Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném 

đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" 6 Họ nói thế 

nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Ðức 

Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi 

mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch 

tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi". 8Rồi Người lại cúi 

xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người 

sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình 

Ðức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 
10

 Người 

ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án 

chị sao?"11 Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả". 

Ðức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! 

Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!" 
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Suy Niệm 

 

Bị bắt quả tang phạm tội là điều đáng xấu hổ. Nhưng nếu tội 

đó là tội ngoại tình thì thật là kinh khủng. Ta cần hình dung 

người phụ nữ ấy, xốc xếch, rối bù, bị lôi đi, mắt cúi xuống 

tránh những cái nhìn khinh miệt. Trời tang tảng sáng, nơi 

Ðền Thờ Giêrusalem, Ðức Giêsu đang ngồi giảng dạy cho 

đám đông. Chị ta bị đặt trước mặt Ngài, đứng ngay giữa. 

Các kinh sư và pharisêu hí hửng với cái bẫy của mình. 

Người phụ nữ này thật là một cơ may hiếm có để họ có bằng 

chứng tố cáo Ngài. "Luật Môsê truyền cho chúng tôi phải 

ném đá hạng người này Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Quả là 

một câu hỏi bất ngờ, lịch sự và nham hiểm. Ðức Giêsu 

không thể nói ngược với luật Môsê, và cũng không thể nói 

ngược với trái tim của mình. Ngài cúi xuống, lấy tay vẽ 

nguệch ngoạc trên đất. Có vẻ như Ngài thờ ơ, không muốn 

can dự vào hay Ngài đang suy nghĩ cho ra câu trả lời thích 

hợp. 

 

Thời gian thinh lặng trôi qua, các kẻ tố cáo sốt ruột. Họ đắc 

thắng gặng hỏi, tưởng Ngài bị dồn vào thế bí. "Ai trong các 

ông vô tội thì hãy ném đá trước đi." Ngài trả lời, rồi lại cúi 

xuống viết trên đất. 

 

Câu trả lời của Ngài bất ngờ vang trong tĩnh lặng, bắt người 

ta phải trở về đối diện với lòng mình. Ai dám tự hào mình 

vô tội? Có bao tội bất trung nặng chẳng kém tội ngoại tình. 

Có bao tội ngoại tình thầm kín không bị bắt quả tang. Có 

bao tội ngoại tình trong tư tưởng và ước muốn. Khi tố giác 

người khác, người ta thường quên tội của mình. Không thấy 

cái xà ở mình mà lại thấy cái rác nơi người khác. Các kinh 

sư và pharisêu đã khiêm tốn xét mình. Họ lần lượt rút lui, 

gián tiếp nhận mình có tội. Kẻ trước người sau, người lớn 

tuổi đi trước. Chúng ta trân trọng thái độ chân thành của họ. 

Họ ra đi, để lại hai người mà họ tố cáo và định tố cáo. Cuối 

cùng chỉ còn lại người đáng thương và chính Tình Thương. 

Bầu khí trở nên nhẹ hơn, êm hơn cho cuộc đối thoại. Ðấng 

duy nhất có thể ném đá lại nói: "Tôi không lên án chị đâu! 

Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa." Lắm khi việc áp dụng 

luật lại dẫn đến bế tắc. Ném đá quả là một hình phạt răn đe 

hữu hiệu, nhưng lại không ích lợi gì cho người phạm tội. 

Ðức Giêsu chẳng những đã cứu một mạng người, Ngài còn 

làm sống lại một đời người. Dù con người vốn yếu đuối, dễ 

sa ngã, nhưng Ngài vẫn tin tưởng, yêu mến và hy vọng vào 

họ. Ngài không dung túng cái xấu, nhưng Ngài khơi dậy cái 

tốt còn đang yên ngủ nơi người phụ nữ và cả nơi các kinh 

sư. 

 

Gợi Ý Chia Sẻ 

 

Chỉ có tình thương mới biến đổi được con người. Bạn có tin 

điều đó không? Bạn có tin người phụ nữ ngoại tình sẽ đổi 

đời không? Ðể sống với nhau cần có luật lệ và nguyên tắc. 

Có khi nào bạn thấy luật lệ bóp chết con người không? Cần 
phải làm gì để tránh rơi vào những nguyên tắc cứng 

nhắc?  
 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con 

đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim 

con quảng đại như Chúa vươn lên cao, vượt mọi tình 

cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. 

Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả 

thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, 

không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam 

mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui 

khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ 

trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con 

không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở 

để có thể ôm cả những người thù ghét con. 

 
   *** 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  24 – 3 - 2013 

“Chúc Tụng Đức Vua” 

 

Lời Chúa: (Lc 19,28-40) 

 
28Khi ấy, Ðức 

Giêsu đi đầu, tiến 

lên Giêrusalem. 
29Khi đến gần làng 

Bếtphaghê, bên 

triền núi gọi là 

Ôliu. Người sai hai 

môn đệ và bảo: 30 

"Các anh đi vào 

làng trước mặt kia. 

Khi vào sẽ thấy 

một con lừa con 

chưa ai cỡi bao 

giờ, đang cột sẵn 

đó. Các anh tháo 

dây ra và dắt nó đi. 
31 Và nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh tháo lừa người ta 

ra, thì cứ nói: "Chúa cần đến nó!" 32Hai người được sai ấy ra 

đi và thấy y như Người đã nói.33 Các ông đang tháo dây lừa, 

thì những người chủ con lừa nói với các ông: "Tại sao các 

anh lại tháo con lừa ra?" 34 Hai ông đáp: "Chúa cần đến nó". 
35Các ông dắt lừa về cho Ðức Giêsu, rồi lấy áo choàng của 

mình phủ trên lưng lừa, và đặt Ðức Giêsu lên. 36Người tới 

đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. 37 Khi 

Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ 

vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép 

lạ họ đã được thấy. 38Họ hô lên: Chúc tụng Ðức Vua, 

Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, 

vinh quang trên các tầng trời! 
39Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói 

với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy quở trách môn đệ Thầy đi 

chứ!" 40 Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì 

sỏi đá cũng sẽ kêu lên! 
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Suy Niệm 

 

Con Thiên Chúa chẳng những đã chia sẻ phận người, Ngài 

còn chia sẻ thân phận của những người yếu thế. Khi chiêm 

ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Ðức Giêsu, chúng ta 

không thấy đó là chuyện xa xôi. Trên thế giới mỗi ngày, có 

bao Giêsu vô tội bị kết án bất công, bị làm nhục, bị khinh 

khi, bị hành hạ và đối xử tàn tệ cho đến chết. Ðức Giêsu 

đứng về phía những người cùng khổ. Ngài vác thánh giá của 

họ, như họ và với họ. Chính vì thế khi vác thánh giá theo 

chân Ðức Giêsu, chúng ta cũng muốn chia sẻ thánh giá của 

cả nhân loại. Ðức Giêsu còn bị đóng đinh cho đến tận thế, 

ngày nào còn một người anh chị em của Ngài khốn khổ. 

 

Ði đàng thánh giá với Chúa trong mùa Chay giúp ta nhậy 

cảm hơn với thánh giá của tha nhân, và nhận ra mình có 

trách nhiệm trước mọi cuộc khổ nạn đang diễn ra trên toàn 

cầu. Ðức Giêsu đã xuống tận cùng vực thẳm của phận 

người. Ngài muốn gieo hy vọng cho những ai thất vọng. 

Ngài đem lại ý nghĩa cho những khổ đau vô lý. Ngài đã đón 

nhận tất cả với tình yêu thứ tha, nhờ đó thánh giá nở hoa, 

vực thẳm tràn trề sức sống.  

 

Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, ta thấy mình 

chẳng phải là kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi thấy mình có nét của 

Giuđa, một người được chọn, được yêu, được theo Thầy rất 

gần. Bao phép lạ đã chứng kiến, bao lời vàng ngọc đã được 

nghe. Tất cả vỡ tan khi Giuđa bán Thầy bằng nụ hôn giả dối. 

Tôi thấy mình có nét giống Phêrô. Ông tự hào về tình yêu 

của mình đối với Thầy để rồi dễ dàng chối Thầy trước một 

cô đầy tớ. Tiếng gà nào khiến Phêrô chợt tỉnh. Ánh mắt thứ 

tha nào của Thầy khiến Phêrô oà khóc. Vẫn có những tiếng 

gà và ánh mắt Chúa trong đời tôi...  

 

Tôi thấy mình có nét giống Philatô. Ông bị trói chặt bởi nỗi 

sợ: sợ dân nổi loạn, sợ mất chức. Ông bị mất tự do vì áp lực 

của đám đông thét gào. Ông không đủ bản lãnh để tha một 

người vô tội. Tôi cũng thấy mình có nét giống Hêrôđê, tò 

mò, háo hức, trông chờ Ðức Giêsu làm phép lạ. Nhưng ông 

mau chóng thất vọng khi thấy Ngài lặng thinh. Ông buồn vì 

không gặp một Giêsu như ông mong ước. Nhưng cuộc khổ 

nạn cũng có những điểm sáng. Simon vác đỡ thập giá Ðức 

Giêsu, các bà theo sau than khóc. Khuôn mặt rực rỡ hơn cả 

lại là người trộm lành. Một người bị đóng đinh tin vào một 

người bị đóng đinh khác. Anh tin Ðức Giêsu vô tội và anh 

xin Ngài nhớ đến anh. Lòng tin khiến anh trở nên người 

được hưởng ơn cứu độ. "Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên 

thiên đàng": Câu này cũng phản ánh niềm tin và hy vọng 

của Ðức Giêsu. 

 

Gợi Ý Chia Sẻ 

 

Pascal viết: "Ðức Kitô còn hấp hối cho đến ngày tận thế." 

Bạn nghĩ gì về câu nói này? Bạn có cảm thấy cơn hấp hối 

của phần lớn nhân loại hôm nay không? Trong các nỗi đau 

của Ðức Giêsu chịu khổ nạn, bạn thấy nỗi đau nào lớn nhất? 

Tại sao? 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng 

con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa 

đã xao xuyến trong Vườn Dầu, xin cho các bạn trẻ đủ sức 

đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. Vì 

Chúa bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bênh 

vực sự thật. Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, xin cho phụ 

nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng 

nề, xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng. Vì Chúa bị 

lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hoà thắng được bạo lực. 

Vì Chúa dang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với 

trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã 

phục sinh trong niềm vui oà vỡ, xin cho chúng con biết đón 

lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen. 

    

*** 

 

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH NĂM C 

31 -3 – 2013 

                      “Người Ðã Trỗi Dậy Rồi” 

Lời Chúa: (Lc 24,1-12) 
1
Ngày thứ nhất 

trong tuần, vừa 

tảng sáng, các 

bà đi ra mộ, 

mang theo dầu 

thơm đã chuẩn 

bị sẵn. 
2
 Họ 

thấy tảng đá đã 

lăn ra khỏi mộ. 
3
 Nhưng khi 

bước vào, họ 

không thấy thi 

hài Chúa Giêsu 

đâu cả. 
4
 Họ 

còn đang phân 

vân, thì kìa hai 

người đàn ông 

y phục sáng chói, đứng bên họ. 
5
 Ðang lúc các bà sợ 

hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các 

bà lại tìm Người  Sống ở giữa kẻ chết? 
6
 Người không 

còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều 

Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, 
7
 là Con 

Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng 

đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại". 
8
Bấy giờ 

các bà nhớ lại những điều Ðức Giêsu đã nói.
9
 Khi từ 

mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi 

người khác biết tất cả những sự việc ấy. 
10

Mấy bà nói 

đây là bà Maria Mácđala, bà Gioanna, và bà Maria, mẹ 

ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng 

nói với các Tông Ðồ như vậy. 
11

 Nhưng các ông cho là 

chuyện lẩn thẩn, nên chẳng tin. 
12

 Dầu vậy, ông Phêrô 
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cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông chỉ 

thấy những khăn niệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi 

ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. 

 

Suy Niệm 

 

Có vẻ sau cái chết của Thầy Giêsu chẳng ai buồn nghĩ 

đến chuyện Thầy sẽ sống lại. Các phụ nữ chỉ quan tâm 

đến việc xức xác Thầy. Nhưng khi thấy ngôi mộ trống 

trơn, họ phân vân và bối rối không hiểu. Là những Kitô 

hữu ngoan đạo, chúng ta thấy mình quá quen với 

chuyện Chúa phục sinh, đến độ coi đó là chuyện tự 

nhiên. Chính vì thế ta không cảm được nỗi lo lắng, ngỡ 

ngàng của các phụ nữ và các môn đệ vào buổi sáng tinh 

mơ của ngày thứ nhất. Các bà chẳng biết làm gì với số 

thuốc thơm đã chuẩn bị. Cửa mộ đã mở toang, thi hài 

Thầy đâu còn. Nếu sứ thần không hiện ra giải thích thì 

ngôi mộ trống vẫn là một bí ẩn khôn dò. Khi các bà trở 

về kể lại cho Nhóm Mười Một những gì đã xảy ra 

ngoài mộ đá, các ông đã không tin, cho là chuyện lẩn 

thẩn. Có lẽ họ nghĩ các phụ nữ là người yếu bóng vía. 

Làm gì có chuyện sứ thần bảo là Thầy đã phục sinh! 

Phêrô đứng lên chạy ra mộ (Lc 24,12). Ông cũng thấy 

như các phụ nữ kể lại. Nhưng ông chỉ kinh ngạc thôi, 

chứ không tin. Quả thật tin Thầy đã sống lại là điều 

khó, dù Ðức Giêsu đã báo trước nhiều lần về cái chết 

và sự phục sinh của Ngài. Các môn đệ chỉ nhớ được 

nửa đầu của lời loan báo. Dường như nỗi đau quá lớn 

làm họ mau quên, vì thế sứ thần hiện ra là để nhắc cho 

họ nhớ (c.6), và họ đã nhớ lại những gì Ngài dạy (c.8). 

Ðức Giêsu phục sinh hiện ra cũng nhắc cho họ nhớ 

(c.44). Về sau Thánh Thần cũng sẽ làm công việc này, 

đó là nhắc cho họ nhớ mọi lời Ðức Giêsu đã nói (Ga 

14,26). 

 

Nhắc nhớ là nối quá khứ với hiện tại và tương lai. 

Quá khứ bị ám ảnh bởi cái chết đau thương. Chúng ta 

dễ bị sa lầy trong quá khứ u buồn, không còn khả năng 

để hy vọng và vui sống. "Sao các bà lại tìm Người 

Sống ở nơi kẻ chết".  

 

Ðức Giêsu đã mở tung cửa mộ vào sáng phục sinh. 

Muốn gặp được Ngài, phải tìm Ngài ở ngoài phần mộ. 

Kitô giáo không kết thúc bằng thập giá và phần mộ... 

Ðức Giêsu bây giờ là Ðấng tràn trề sự sống mới. Xác 

Ngài không còn nằm đó, nhưng đã trỗi dậy. Ngài vẫn đi 

với ta trên cùng một con đường. Ngài đến khi cả đêm ta 

không được một con cá nhỏ. Ngài ở lại nhà ta khi ta 

đóng cửa vì sợ hãi. Chúng ta vẫn thường tìm sai địa chỉ 

của Ngài, bởi chúng ta không tin Ngài đã sống lại thật. 

Nếu chúng ta tin Ngài là Sự Sống và là Nguồn Sống, 

cuộc đời chúng ta sẽ chẳng như xưa. 

Gợi Ý Chia Sẻ 

 

Cuộc đời con người kết thúc nơi nấm mộ. Nhưng người 

Kitô hữu lại tin nấm mộ là nơi sự sống mới nảy mầm. 

Con người sinh ra là để sống mãi. Riêng bạn, tại sao 

bạn tin có cuộc sống đời sau? Niềm tin đó có ảnh 

hưởng gì trên cuộc sống đời này không? Lễ Giáng Sinh 

và lễ Phục Sinh, theo bạn, lễ nào vui hơn, lễ nào lớn 

hơn? 

 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, lúc chúng con tìm kiếm 

Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con 

như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ. 

Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với 

chúng con trên dặm đường dài như Chúa đã đi với hai 

môn đệ Emmau. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin 

hãy đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem 

bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa 

cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với 

chúng con như Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng 

cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, 

xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn, như Chúa đã 

nướng bánh và cá cho bảy môn đệ. Lạy Chúa Giêsu 

phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi 

ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến, 

và đang ở thật gần bên chúng con. Amen. 

Manna  
***** 

 

AI LÊN NÚI THÁNH? 
  

"Ai sẽ lên núi Gia-vê? 

Kẻ tay trắng trong, lòng băng tuyết, 

hồn không hướng tới hư vô..." 

(Tv 24:3-4) 

  

Ai lên núi thánh Gia-vê? 

Kẻ lòng thanh sạch không mê bạc tiền 

Khiêm nhu hòa nhã dịu hiền 

Thương yêu đồng loại khắp miền muôn nơi 

An vui cuộc sống thảnh thơi  

Lên đồi vượt suối ra khơi ngàn trùng 

Ai lên núi Chúa Vô Cùng? 

Kẻ đời đau khổ mịt mùng gian nan 

Tuy nhiên không chút thở than 

Chỉ trông cậy Đấng thương ban an bình 

Ai lên núi Chúa thiên đình? 

Người nào chia sẻ ân tình anh em! 

 

* Nguyễn Sông Núi 

(Tv Thánh Gioan Neuman, Dallas, TX, Mar. 27, 2012) 
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