
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

CHÚA NHẬT 6  MÙA PHỤC SINH NĂM C 
5 – 5 – 2013 

“Ðến Và Ở Lại” 

Lời Chúa: (Ga 14,23-29) 

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 23"Ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người 

ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai 

không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em 

nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng 

đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang 

khi còn ở với anh em, 26 Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh 

Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy 

anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều 

Thầy đã nói với anh em. 27 Thầy để lại bình an cho anh em, 

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh 

em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao 

xuyến cũng đừng sợ hãi. 28Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy 

ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì 

hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì 

Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29Bây giờ, Thầy nói với anh 

em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra. 

 
 Suy Niệm:  
 

Khi được 
hỏi Ðức 
Kitô hiện 
diện ở 

đâu, 
chúng ta 

thường 
nghĩ ngay 
tới nhà 
thờ, nhà 

Tạm. 
Tiếc thay 
lắm khi 
chúng ta 

dừng lại ở đó. Chúng ta ít nghĩ đến một lối hiện diện 
khác của Ngài. Không phải chỉ là ở với, ở bên, ở trước 
mặt, mà còn là ở trong con người yếu đuối của ta. 
Chúng ta ít nghĩ, vì chúng ta không dám tin 
vào hồng ân quá đỗi lớn lao đó. Chính vào lúc sắp chia 
tay các môn đệ để về với Cha, Ðức Giêsu đã long trọng 
loan báo chuyện Ngài ở lại: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ 
giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. 
Chúng ta sẽ đến với người ấy và sẽ làm nhà nơi người  

 

 
 
ấy" (Ga 14,23). Ðại từ Chúng Ta ở đây để chỉ Chúa 
Cha và Chúa Con, mà ở đâu có Chúa Cha, Chúa Con 
thì cũng có Thánh Thần. Vì yêu Ðức Kitô, tôi được đón 
nhận thế giới Ba Ngôi. Vì yêu tôi, Ba Ngôi muốn đến 
thăm tôi và cư ngụ tại đó. Trong tình yêu hai chiều này, 
thiên đàng chớm nở. Thiên đàng thật gần, ngay trong 
lòng tôi. Thiên đàng ấm áp ở nơi nghèo hèn, bé nhỏ, 
nơi tâm hồn biết yêu Ðức Kitô và tuân giữ lời Ngài. 
Ðôi khi tôi cần tự hỏi Thiên Chúa có ở trong tôi không. 
Tôi có cảm nghiệm được chút nào sự hiện diện đó 
chăng? Có bao giờ tôi thờ lạy sự hiện diện đó của Ngài 
không?  
 
Kitô hữu không chỉ là bạn hữu của Ðức Kitô, mà còn là 
người có Ðức Kitô nơi chính mình. Họ là những cung 
thánh, những nhà thờ lưu động. Họ không chỉ chứa 
đựng Ðức Kitô như một Nhà Tạm, họ còn nên một với 
Ngài trong tình yêu. Các bí tích chúng ta lãnh nhận đều 
nhằm mục đích làm cho tình yêu giữa ta với Ðức Kitô 
được lớn lên. Trước khi tôi rước lễ, Ðức Kitô đã ở 
trong tôi rồi. Sau khi tôi rước lễ, Ngài cũng chẳng bỏ 
tôi. Nhưng mỗi lần rước lễ, sự hiện diện Ngài lại tăng 
trưởng. Ngay cả khi không thể đến nhà thờ, tôi vẫn có 
thể gặp Ðức Kitô nơi cung lòng mình. Chỉ cần để lòng 
mình lắng xuống, là tôi có thể gặp Ngài và bước vào 
cuộc đối thoại. 
 
"Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy" Yêu mến Ðức 
Kitô không phải chuyện dễ. Yêu một người ta chưa gặp 
mặt và sống xa ta 20 thế kỷ. Giữ lời Ðức Kitô chẳng 
phải chuyện dễ. Lời đòi chúng ta ra khỏi mình và bay 
lên cao. Chính Thánh Thần sẽ giúp ta thấy Ðức Kitô 
thật gần để có thể say mê Ngài, thấy Lời Tin Mừng trở 
nên sống động và bừng sáng để giải quyết những vấn 
đề mới nảy sinh. Hội Thánh của chúng ta sẽ là một Hội 
Thánh vô hồn, nếu chẳng có sự hiện diện của Chúa nơi 
lòng các tín hữu. 
 
Gợi Ý Chia Sẻ 
 
Trong thánh lễ, linh mục chúc bình an cho giáo dân và 
mời họ chúc bình an cho nhau. Bạn thấy mình có bình 
an hơn nhờ tham dự thánh lễ không? Theo bạn, thế nào 
là người có tâm hồn bình an? 
Bạn có quen ai mà bạn tin là có Chúa ở trong người ấy 
không? Dựa vào đâu mà bạn tin như vậy? 
 
Cầu Nguyện 
 
Ngài đã xuống tận đáy lòng con, xin cho con chỉ tập  
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trung và tận đáy lòng con. Ngài là thượng khách của 
lòng con, xin cho con bước vào nhà là chính đáy lòng 
con. Ngài chọn cư ngụ trong lòng con, xin cho con biết 
ngồi yên ngay tại đáy lòng con. Duy Ngài ở lại trong 
con, xin cho con biết chìm sâu xuống tận đáy lòng con. 
Duy Ngài hiện diện trong lòng con, xin cho con biết 
xóa mình khi Ngài ở bên con. Khi con đã gặp Ngài, 
không còn con và Ngài nữa. Con chẳng là gì cả, 
và Ngài là tất cả. (Theo Swami Abhisiktananda). 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT  LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C   
12 – 5 – 2013 

“Sức Mạnh Từ Trời Cao” 

Lời Chúa: (Lc 24,46-53) 

Khi ấy, Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: 46"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. 48Chính anh em là 

chứng nhân của những điều này. 
49"Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho 

anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn 

anh em, hãy ở lại trong thành, cho 

đến khi nhận được quyền năng từ 

trời cao ban xuống". 50Sau đó, 

Người dẫn các ông tới gần Bêtania, 

rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 
51 Và đang khi chúc lành, thì Người 

rời khỏi các ông và được rước lên trời. 52Bấy giờ các ông bái 

lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và 

hằng ở trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. 

 

Suy Niệm: 
 
Ðức Giêsu được đưa về trời khiến cả nhân loại hoan 
hỷ. Con Thiên Chúa làm người, long đong với phận 
người, nếm cái nghèo đói, nhọc nhằn, nếm nỗi khổ đau, 
cay đắng. Cuộc đời Ngài tưởng như là một thất bại ê 
chề. nhưng rồi Ngài đã được phục sinh, đã hiện ra, và 
được khải hoàn đưa vào thế giới của Thiên Chúa. Ngài 
từ Cha mà đến và lại trở về với Cha. Sứ mạng Cha 
giao, tuy khó khăn, nhưng Ngài đã hoàn tất. Ta cần 
chiêm ngắm giây phút Ngài được siêu thăng. Ngài giơ 
tay chúc lành cho các môn đệ như vị thượng tế.  
 
Ngài về trời trong tư thế đang chúc lành. Chúc lành cho 
trái đất mà Ngài đã sống. Chúc lành cho mọi người là 
người như Ngài. Hôm nay chúng ta vui vì biết mình có 
người Anh trưởng đã được nâng lên đến tột đỉnh vinh 
quang thần linh. Con người đầu tiên với tất cả nhân 
tính như ta đã được siêu tôn trên trời, dưới đất và nơi 
âm phủ. Sự thành công của Ðức Giêsu là niềm hy vọng 
cho ta. Cùng đi với Ngài trên con đường cheo leo ấy, 

Chúng ta tin mình sẽ đến nơi mà Ngài đã đến. Ðức 
Giêsu về trời sau khi hoàn thành sứ vụ dưới đất. Ngài 
muốn ta trưởng thành và gánh lấy trách nhiệm. Bước 
chân Ngài mới chỉ đi hết xứ Palestina bé nhỏ. Còn cả 
một thế giới mênh mông ngút ngàn. Còn bao dân tộc xa 
gần chưa hề nghe rao giảng. Ngài muốn ta làm chứng 
nhân của Ngài đến tận thế. Thiên thần bảo chúng ta 
không được khoanh tay nhìn trời, vì còn quá nhiều việc 
phải làm trước mắt.  
 
Chúng ta phải nhiệt tình xây dựng quê hương này 
huynh đệ hơn, công bằng hơn, bác ái hơn, văn minh 
hơn, để nó xứng đáng đón ngày Ngài trở lại. Chúng ta 
không được khoanh tay nhìn trời, nhưng lòng chúng ta 
lại phải thường xuyên hướng lên trời. Xây dựng trái đất 
mà không hướng lòng về trời, thì sẽ không tìm được 
câu trả lời tối ưu. Chúng ta cần sức mạnh từ trên cao 
của Thánh Thần để giải quyết những vấn đề chằng chịt 
của trái đất: ma túy, trụy lạc, tham nhũng, ô nhiễm, 

nghèo đói và nhất là vấn đề xây 
dựng con người. 
 
Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm 
cuộc sống nhẹ nhàng nhưng cũng 
thường làm con người thêm nặng 
nề. Con người như bị dính vào 
những sản phẩm mình tạo ra, 
bị nô lệ cho những nhu cầu không 
có thực. Trái đất này vẫn có sức 
thu hút ghê gớm khiến ta muốn 
chọn nó làm quê hương vĩnh 
hằng, và quên rằng quê thật của ta 
ở trên trời cao (Pl 3,20). "Hãy tìm 
kiếm những điều trên cao" (Cl 

3,1). Ðừng dập tắt nỗi khát khao những điều cao cả. 
Ước gì Chúa Giêsu, Ðấng được đưa lên cao, 
kéo ta lên khỏi cái tầm thường ô trọc mỗi ngày. 
 
Gợi Ý Chia Sẻ 
 
Tiền bạc, tiếng tăm, khoái lạc làm người ta nặng nề. 
Còn bạn, bạn thấy mình nặng nề vì điều gì? Có cách 
nào thoát được không? 
Ðời sống là một nỗ lực "bay lên cao" khỏi sức kéo 
xuống của vật chất và của cái tôi trì trệ. Có khi nào bạn 
được nhẹ nhàng mà bay lên khỏi sức kéo đó không? 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này, và đã sống 
trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và 
hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy 
chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương 
đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê 
hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức 
mạnh để xây dựng trái đất này, và chuẩn bị nó đón 
ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu 
Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời 
không làm chúng con quên trời cao; và những vẻ đẹp 
của trần gian không ngăn bước chân chúng con tiến về 
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bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng 
con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện 
 

*** 
CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM C 

19 – 5 - 2013 
“Người Thổi Hơi Vào Các Ông” 

Lời Chúa: (Ga 20,19-23) 
19

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn 
đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. 
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. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được 
tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ". 
 
 Suy Niệm:  

 
Những vết 
chân trên cát 
cho ta biết có 
người đã đi 
qua. 
Nhìn hàng 
cây xa lay 
động, ta biết 
có gió. Ðức 
Giêsu đã ví 
Thánh Thần 
như cơn gió: 
"Gió muốn 
thổi đâu thì 

thổi...Chẳng ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu" (Ga 3,8). 
Chúng ta chỉ thấy những dấu vết hoạt động của Thánh Thần, 
nhưng không thấy được chính Ngài, cũng không nắm được 
đường đi nước bước của Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay đã 
mô tả Thánh Thần như hơi thở của Chúa Phục Sinh. Hơi thở  
là dấu hiệu của Sự Sống. Thiên Chúa đã thở hơi vào Ađam 
và cho ông sống. Ðức Giêsu Phục Sinh đã thở hơi trên các 
môn đệ, để họ nhận một sự sống mới hoàn toàn. Ðời sống 
Kitô hữu là đời sống trong Thánh Thần.  
 
Ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ, Ðức Giêsu đã 
được đầy tràn Thánh Thần. Khi lãnh nhận phép rửa của 
Gioan, Ngài đã được Thánh Thần ngự xuống và lưu lại.  
Cũng chính Thánh Thần đưa Ngài vào sa mạc để cầu 
nguyện, ăn chay và định hướng cuộc đời. Tại Galilê, Ðức 
Giêsu đã bắt đầu sứ mạng trong quyền năng của Thánh Thần 
(Lc 4,14). Ngài đã nhờ Thánh Thần mà đuổi quỷ (Mt 12,28), 
và khi được hân hoan trong Thánh Thần, Ngài đã thốt lên lời 
ca ngợi Cha (Lc 10,21). Quả thật Ðức Giêsu là con người 
sống trong Thánh Thần, Ðấng mà Ngài đã nhận được một 
cách vô hạn (Ga 3,34). 
 
Ðôi khi chúng ta cảm thấy xa lạ với Ngôi Ba, dù thực sự  

Ngài là người Bạn, người Thầy quá ư gần gũi và cần như 
hơi thở. Tôi gọi Thiên Chúa là Cha, cũng nhờ Ngài (Rm 
8,15). Nhờ Ngài tôi biết cầu nguyện, và nếm được sự ngọt 
ngào của Lời Chúa. Nhờ Ngài Hội Thánh vẫn được canh tân 
liên tục bằng những luồng gió bất ngờ, những lôi cuốn mạnh 
mẽ không sao cưỡng lại. Xin cho tôi can đảm để cho ngọn 
gió của Ngài thổi tung mọi sợ hãi, rụt rè, khép kín. Xin cho 
tôi lưỡi lửa để tôi ra đi loan báo Tin Mừng với trái tim bừng 
cháy. Xin cho tôi hơi thở của Ngài để tôi biết sống và yêu 
nồng nàn. 
 
Gợi Ý Chia Sẻ 
 
Mọi sáng kiến canh tân đều có thể là do Thánh Thần 
thúc đẩy. Trong giáo xứ, gia đình, cộng đoàn hay nhóm 
của bạn, bạn có gặp thấy những người biết thao thức và 
dám đưa ra sáng kiến canh tân không? 
Thánh Thần vẫn lên tiếng qua những người có trách 
nhiệm, qua bạn bè, qua hoàn cảnh mới cần thích nghi. 
Có lần nào bạn nghe được lời mời của Thánh Thần 
không? Bạn đáp lại ra sao? 
  
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng 
con. Xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con đừng rơi 
vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen 
thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi 
ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho 
chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của 
Ðức Kitô, và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng. 
Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng Ban Sự Sống, thế giới 
hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến 
tranh; mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng 
con biết say mê sự sống, và gieo vãi sự sống khắp nơi. 
Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ Hiện Xuống 
mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận 
nhau trong yêu thương. 
 

       *** 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C 

26 – 5 - 2013 

“Ba Ngôi Thiên Chúa, 
một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương” 

Lời Chúa: (Ga 16,12-15) 

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 12 Thầy còn 

nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em 

không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, 

Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không 

tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan 

báo cho anh em biết những điều sẽ đến. 14 Người sẽ tôn vinh 

Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho 

anh em. 
15

 Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã 

nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em". 

 
 Suy Niệm:  
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Người ta kể rằng : Thánh Augustin, một hôm đi bách bộ dọc 
bờ biển Địa Trung Hải, vừa đi vừa suy nghĩ về mầu nhiệm 
Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Thánh nhân gặp một em nhỏ lấy 
vỏ sò múc nước đổ vào một cái lỗ. Đang còn ngạc nhiên về 
công việc uổng công vô ích này, em bé đã trả lời: việc em 
múc hết nước biển đổ vào lỗ nhỏ, còn dễ hơn điều mà Thánh 
nhân suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Rồi em bé biến 
đi. 
 
Nhớ lại lớp giáo lý xa xưa, ở đó, Chúa Ba Ngôi được ví như 
một hình tam giác đều, có ba góc bằng nhau. Hay chúng ta 
cũng được nghe so sánh Chúa Ba Ngôi với nước ở ba thể: 
khí, lỏng và rắn… Tuy nhiên, tất cả những lối so sánh ấy 
dường như quá khô khan, vì không phản ánh một cách trung 
thực và sống động hình ảnh thật sự 
của Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Cách đây vài năm, vào ngày cuối 
của khoá học về Chúa Ba Ngôi, cha 
giáo sư hỏi chúng tôi: 
- Bây giờ các anh chị đã hiểu mầu 
nhiệm một Chúa Ba Ngôi chưa? 
Gần như cả lớp đồng thanh: 
- Thưa cha hiểu. 
Cha bật cười: 
- Vậy thì các anh chị giỏi hơn tôi 
rồi! 
 
Dĩ nhiên, con người giới hạn của 
chúng ta không thể hiểu thấu mầu 
nhiệm quá siêu vượt này, nhưng để 
sống, lại là điều hoàn toàn có thể. 
Mầu nhiệm Ba Ngôi chính là hình 
ảnh rất thân quen, rất gần gũi nếu nhìn Ba Ngôi dưới khía 
cạnh tình yêu. Vâng, Ba Ngôi Thiên Chúa chính là một cộng 
đoàn hiệp nhất yêu thương. Tình yêu ấy đã không giữ lại 
cho mình, nhưng đổ tràn vào trần gian. Một tình yêu tràn 
ngập vũ trụ khi Thiên Chúa Cha dựng nên con người theo 
hình ảnh của Ngài ; là tình yêu cứu độ, thứ tha qua cái chết 
nhục nhằn của Chúa Con chí thánh ; là tình yêu thánh hóa, 
đổi mới trong Thánh Thần. Thánh Gioan đã định nghĩa: 
Thiên Chúa là tình yêu. Một tình yêu chan hòa, chia sẻ giữa 
Ba Ngôi: Cha trao cho Con tất cả, Con dâng tất cả cho Cha, 
tình yêu khắng khít giữa Cha-Con là Thánh Thần. Tình yêu 
chân thực là tình yêu hiến trao, không phải chỉ là trao quà 
tặng hay cái gì đó ở bên ngoài mình, nhưng là trao đi điều 
quý nhất: "Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi tặng ban cả 
Con Một…". 
 
Thiết nghĩ không có hình ảnh nào diễn tả đẹp hơn mầu 
nhiệm Ba Ngôi cho bằng hình ảnh một gia đình: vợ chồng 
yêu thương nhau và con cái là kết tinh của tình yêu." Mình 
với ta tuy hai mà một… Ta thương nhau quá nên hai hóa ra 
thành một". Dù là hai, bốn, mười hoặc nhiều hơn đi nữa, 
nhưng gia đình, cộng đoàn chúng ta sẽ thực sự phản ánh sự 
hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, nếu chúng ta chỉ có một 
trái tim để yêu thương, một niềm vui để chia sẻ, một nỗi 
buồn để cảm thông nâng đỡ, một khát vọng nên thánh… 
Tiếc rằng ngày nay, nhiều gia đình, cộng đoàn đã không còn 
là tổ ấm, nhưng biến thành nhà trọ: khách đến rồi khách lại 
đi, chẳng cần biết những người thân yêu của mình đang nghĩ 

gì, làm gì, cần gì và sống như thế nào! Đời sống gia đình 
nặng nề, khó thở và tẻ nhạt, bởi vì nơi ấy đã không còn tình 
yêu nữa. 
 
Chợt nhớ lại câu chuyện khá ngộ nghĩnh xảy ra tại một cộng 
đoàn các sư huynh ở Việt Nam. Cộng đoàn gồm ba vị, người 
Việt mình thường quen gọi là các "phe" (frère). Lần kia, một 
nhân viên của sở bưu điện đem thư đến, vừa giao thư vừa 
lẩm bẩm: "Nhà có ba người thì ba phe, sống chó gì được!" 
(chỉ là vì trên bì thư, người gởi viết: Kính gởi phe M., phe 
H., phe B.). Thật là một sự hiểu lầm tai hại! 
 
Chúng ta sẽ mãi còn xa lạ với mầu nhiệm Ba Ngôi, nếu 
chúng ta còn xa lạ với tình yêu được bắt đầu ngay trong gia 

đình, cộng đoàn. Gia đình, cộng 
đoàn chúng ta hãy trở thành một 
bản nhạc du dương hòa điệu, 
trong đó mỗi người là một nốt 
nhạc đã được Thiên Chúa đặt để. 
Xin đừng tự ý thăng giáng, cũng 
đừng thay đổi vị trí, vai trò của 
mình. Hãy sống đúng bổn phận 
Chúa trao, và như thế, mọi việc 
chúng ta làm đều bắt nguồn và 
quy hướng về tình yêu, tình yêu 
của mầu nhiệm Ba Ngôi mà mỗi 
ngày chúng ta lặp lại nhiều lần 
khi làm dấu thánh giá: Nhân danh 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần. (Sr Têrêsa, trích từ 
Vietcatholic). 
  

Gợi Ý Chia Sẻ 
 
"Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà 
hai." Bạn có kinh nghiệm gì về việc sống hết mình cho 
người khác, mà vẫn không đánh mất chính mình? 
Một em bé nói: "Thiên Chúa là một người cha yêu con 
cái như một người mẹ." Ðâu là hình ảnh của bạn về 
Thiên Chúa? Có khi nào bạn cảm nghiệm được Ngài 
yêu bạn không? 
 
Cầu Nguyện 
 
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin 
dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say 
mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu 
thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, 
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. 
Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết 
coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là 
mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu 
chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của 
thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết 
sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi 
và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi chí thánh, 
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu 
thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé 
nhỏ. 

 Manna 
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