không nghe thấy có tiếng đàn nào phát
ra. Ca đoàn và cộng đoàn cũng ca hát và
thưa kinh trong thánh lễ, nhưng ông
cũng

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B
04-03-2018
" Cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày,
tôi sẽ xây dựng lại.”
 Lời chúa: Ga 2, 13-25
Gần đến
lễ Vượt Qua
của người Do
Thái, Đức Giêsu lên thành
Giê-ru-sa-lem,
14
Người thấy
trong Đền Thờ
có những kẻ
bán chiên, bò,
bồ câu, và
những người
đang ngồi đổi tiền. 15Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi
tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ. Còn tiền
của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn
ghế của họ. 16Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất
cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Tôi thành
nơi buôn bán”. 17Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép
trong Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây
sẽ phải thiệt thân”. 18Người Do Thái hỏi Đức Giê-su: “Ông
lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền
làm như thế?” 19Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá hủy Đền
Thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” 20Người Do Thái
nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong,
thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” 21Nhưng Đền
Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.
22
Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại
Người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. 23Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ
Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến
các dấu lạ Người làm. 24Nhưng chính Đức Giê-su không tin
họ, vì Người biết họ hết thảy 25và không cần ai làm chứng về
con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con
người.
13

 Suy niệm:
Một câu chuyện dí dỏm kể rằng: Có một người nằm mơ,
thấy mình được một thiên thần dẫn đi quan sát sinh hoạt tại
một nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Tại đó, khi dự lễ, ông thấy
nhạc công đang say mê đánh đàn phong cầm nhưng ông lại

không nghe thấy một lời hát hay câu kinh nào. Rồi khi linh
mục chủ tế rao giảng Tin Mừng, tuy môi linh mục có mấp
máy nói, nhưng vẫn không phát ra được lời giảng nào. Ông ta
rất ngạc nhiên quay sang hỏi thiên thần lý do tại sao không
nghe được âm thanh, thì thiên thần trả lời như sau: "Sở dĩ
ông không nghe thấy âm thanh, vì đã không có tiếng đàn hát
hay lời giảng nào thực sự phát ra cả. Những người dự lễ trong
nhà thờ nhưng tâm trí lại đang nghĩ đến chuyện khác và ca
viên thì không quan tâm đến lời mình hát. Họ là những người
chỉ tôn thờ Thiên Chúa ngoài môi ngoài miệng, còn lòng họ
thì ở xa Chuá!
Đôi khi chúng ta cũng đến với Chúa chỉ bằng lễ nghi bề
ngoài mà thiếu tâm tình mến Chúa trong tâm hồn. Ðó chính
là lối thờ phượng máy móc, vụ hình thức của những người
biệt phái và kinh sư Do thái ngày xưa, cũng như của nhiều
người tín hữu hôm nay. Họ chăm chỉ đọc kinh dự lễ nhưng
chỉ làm theo thói quen và để khỏi bị mắc tội, mà không kèm
tâm tình mến Chúa khi cầu nguyện dâng lễ.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để đổi mới đời sống đạo
đức của chúng ta. Hôm nay Hội Thánh chọn bài Tin Mừng đề
cập đến việc Đức Giê-su biểu lộ uy quyền, khi dùng giây
thừng làm roi, mà xua đuổi bọn con buôn cùng với bàn đổi
tiền, chiên bò và chim câu của chúng ra khỏi Đền Thờ Giêru-sa-lem. Bên cạnh đó trong Tin Mừng, chúng ta hiếm khi
thấy Ðức Giêsu nổi giận. Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản
bội của Giuđa. Ngài lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội.
Chính Ngài đã mời ta học nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm
nhượng. Vậy mà ở đây ta lại thấy Ðức Giêsu dùng roi để đuổi
những người buôn bán bồ câu, chiên bò, Ngài còn lật nhào
bàn ghế của những người đổi bạc!
Dù rằng những chuyện buôn bán này chỉ diễn ra ở ngoài
phạm vi Ðền Thờ, nơi tiền đình dành cho dân ngoại, nhằm
phục vụ cho nhu cầu tế tự của những người đi hành hương
vào dịp lễ Vượt qua, nhưng Ðức Giêsu vẫn thấy đó là một
điều bất kính, vì chúng tạo ra một bầu khí ồn ào, hỗn độn.
Ðức Giêsu vốn quý trọng Ðền Thờ Giêrusalem. Ngài gọi đó
là nhà Cha của tôi, nhà cầu nguyện. Ngài không muốn nơi
Thánh này trở thành cái chợ. Ngài không chấp nhận nhà của
Cha Ngài bị xúc phạm. Chính tình yêu đã khiến Ðức Giêsu
nổi giận. Ngài thấy cần phải thanh tẩy Ðền Thờ, dù điều đó
sẽ đưa Ngài đến chỗ thiệt thân.
“Cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng
lại”. Ðức Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Ðền Thờ ở đây là chính thân thể Ðức Giêsu. Thân thể được
phục sinh của Ngài sẽ là Ðền Thờ mới, nơi nhân loại thờ
phượng Thiên Chúa cách đích thực. Ðức Giêsu đã thanh tẩy
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Ðền thờ Giêrusalem. Ngài cũng muốn thanh tẩy các nhà thờ
của chúng ta. Ngài muốn chúng thực sự là nơi thờ phượng,
nơi lắng đọng để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Có khi thánh
lễ của chúng ta trở nên máy móc, buồn tẻ. Có khi lại ồn ào,
nặng tính trình diễn. Dù sao thánh lễ vẫn cần một cái hồn, một
sức sống lan tỏa từ Chúa Giêsu phục sinh.
Ðể tâm đến việc sửa nhà thờ là cần, nhưng không đủ. Mỗi
Kitô hữu cần để tâm xây dựng con người mình, bởi lẽ đó là
đền thờ của Cha và Con (x. Ga 14,23). Chính thân xác ta cũng
là đền thờ của Thánh Thần (x. 1Cr 6,19). Có những đền thờ
thánh thiêng đã trở nên phàm tục. Ðam mê vô độ của thân xác
đã trục xuất Thánh Thần. “Hãy đem tất cả những thứ này ra
khỏi đây!” Chúa Giêsu hôm nay cũng giận dữ như thế khi
thấy con người của chúng ta bị vấy bẩn, đền thờ của Ba Ngôi
bị nhơ nhớp. Tha nhân quanh ta cũng là những đền thờ. Có
nhiều đền thờ bị xuống cấp, tước đoạt và sụp đổ...
 Lời Nguyện:
Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có
những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người
để tin; vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình
đang sống; vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, ô uế
của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm; vẫn có những người
mang đủ thứ bệnh hoạn, bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ,
lối sống; vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không
phải là người phong... Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ
và biết chạnh lòng thương như Con Cha. Amen.
 Ý lực sống:
“Tôi sẽ làm gì để thanh tẩy tâm hồn đón rước Chúa?”
***
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B
11-03-2018
" Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ .”
 Lời Chúa: Ga 3,14-21
Như
ông
Mô-sê
đã giương
cao con rắn
trong
sa
mạc, Con
Người cũng
sẽ
phải
được
giương cao
như vậy15để
ai tin vào
Người thì
16
được sống muôn
đời.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin

vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn
đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con
của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì
không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã
không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là
bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng
bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả
thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh
sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống
theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các
việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.".
 Suy Niệm:
Hôm nay, khi nói Người sẽ bị treo lên như con rắn đồng
của Môsê, Đức Giêsu mời gọi ta cũng hãy biết nhìn lên Thánh
giá để được sống. Việc nhìn lên Đức Giêsu bị treo trên Thánh
giá mở ra cho ta những nhận thức sau:
1. Nhận thức về tội lỗi của ta.
Dân Do thái phản nghịch với Chúa, nên họ đã bị rắn lửa cắn
chết. Chính tội lỗi làm người ta phải đau khổ. Chính tội lỗi đã
gây ra tai hoạ cho toàn dân. Chính tội lỗi đã gây ra chết chóc.
Nhìn lên con rắn đồng là nhận biết mình tội lỗi. Cũng vậy, vì
tội lỗi của ta mà Đức Giêsu đã chịu treo trên Thánh giá. Người
nào có tội tình gì mà phải chết đau đớn, tủi nhục như thế.
Không một mảnh vải che thân. Chết lúc tuổi thanh xuân. Chết
như một tội nhân. Chết như một người nô lệ. Trước khi chết
đã bị sỉ nhục, bị hành hạ đến tan nát hình hài, đến chẳng còn
hình tượng con người. Tất cả chỉ vì tội lỗi của ta. Tội lỗi đã
làm ta phải chết. Tội lỗi làm linh hồn ta bị biến dạng, méo
mó, xấu xa. Tội lỗi khiến ta tủi nhục chẳng dám ngẩng mặt
nhìn lên. Đức Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi của ta. Người
chịu nhục nhã cho ta được vinh quang. Người chịu thương
tích để chữa lành vết thương của ta. Người chịu chết như nô
lệ để ta được tự do. Người chịu chết cho ta được sống. Người
chịu treo lên để kéo ta khỏi vũng bùn nhơ tội lỗi. Nhìn ngắm
Người chính là nhìn ngắm tội lỗi của ta. Hiểu được cái chết
đau đớn tủi nhục của Người là ý thức được tội lỗi nặng nề của
ta.
2. Nhận thức về tình yêu thương của Chúa.

14
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Nhận thức về tội lỗi đưa ta đến nhận thức về tình yêu thương
của Chúa. Ta tội lỗi đáng phải chết. Nhưng Chúa thương yêu
không bỏ rơi ta. Người tìm hết cách cứu ta. Tình yêu Chúa
dành cho ta thật bao la tha thiết. Tình yêu đã khiến Chúa ra
như điên dại. Còn ai điên dại hơn người dám hy sinh con một
mình để cứu người khác. Thế mà Chúa Cha đã “yêu ta đến
nỗi đã ban Con Một” của Người cho ta. Còn ai điên dại hơn
kẻ dám liều mạng chết vì người yêu. Thế mà Đức Giêsu đã tự
nguyện chết cho ta. Người đã dậy ta: “Không có tình yêu nào
lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống cho
bạn hữu” (Ga 15, 13). Chính Người đã hy sinh mạng sống để
làm chứng tình yêu Người dành cho ta. Ta có xứng đáng gì
đâu? Ta chỉ là một hạt bụi. Ta ngập trong yếu đuối tội lỗi. Thế
mà Người yêu thương đến điên dại, đến chết vì ta. Càng nhìn

lên Thánh giá, ta càng thấy mình tội lỗi. Càng thấy mình tội
lỗi, ta lại càng thấy tình yêu thương của Chúa dành cho ta thật
là bao la, tha thiết, mênh mông khôn tả.
3. Nhận thức về ơn cứu độ của Chúa.
Trong sa mạc họ chẳng tìm ra người có thể cứu chữa họ.
Chẳng có thuốc nào cứu họ khỏi chết. Chỉ mình Thiên Chúa
có thể cứu họ. Thế nên họ phải nhìn lên con rắn đồng để được
Chúa cứu. Ta cũng thế. Biết thân phận mình tội lỗi yếu hèn,
ta càng cảm nghiệm được ơn cứu độ của Chúa. Ta ngập chìm
trong tội lỗi, chẳng thể nào vươn lên được nếu không có ơn
cứu độ của Chúa. Ta yếu đuối, chẳng thể nào tự sức mình
đứng lên nếu không có ơn Chúa nâng đỡ. Ta bị giam cầm
trong ngục tù sự chết, chỉ có Chúa mới có thể tháo bỏ xiềng
xích, đưa ta tới miền sự sống. Linh hồn ta ngập ngụa nhơ uế,
chỉ có Chúa mới có thể rửa sạch tội tình. Linh hồn ta bị bóng
tối tội lỗi phủ vây, chỉ có ánh sáng của Chúa mới soi chiếu
cho ta biết đường ngay lẽ phải.
Nhìn lên Thánh giá chính là từ nơi tối tăm nhìn lên ánh
sáng. Ánh sáng tình yêu thương từ Thánh giá chiếu toả sẽ giúp
ta an tâm trở về với Chúa là Cha, người Cha nhân hiền lúc
nào cũng chờ đón đứa con hoang đàng trở về, lúc nào cũng
sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho ta. Ánh sáng cứu độ từ Thánh giá
chiếu toả sẽ giải thoát ta khỏi bóng tối tội lỗi, đưa ta trở về
làm con cái Thiên Chúa Sự Sáng. Ánh sáng tình yêu và ánh
sáng cứu độ sẽ nâng ta lên, để từ nay ta vượt thoát lên khỏi
bóng tối tội lỗi, sống thanh sạch công chính, luôn mơ ước
những điều cao thượng, xứng đáng là con cái sự sáng. Trong
mùa Chay, đặc biệt trong những ngày Tuần Thánh, ta hãy
năng chiêm ngắm Thánh giá, để Chúa nâng tâm hồn ta lên với
Chúa.
 Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: “Khi nào Ta được đưa lên
khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32), xin hãy
lôi kéo hồn con lên với Chúa. Amen.
 Ý Lực Sống:
“Trong mùa Chay này, tôi tập sống chiêm ngắm Thánh giá
lâu giờ hơn”
***
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B
18-03-2018
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác”
 Lời Chúa: Ga 12, 20-33
Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên
Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp.
21
Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và
xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”.
22
Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông
20

Philipphê
đến
thưa với Ðức
23
Giêsu.
Ðức
Giêsu trả lời: “Ðã
đến giờ Con
Người được tôn
vinh! 24Thật, Thầy
bảo thật anh em,
nếu hạt lúa gieo
vào lòng đất
không chết đi, thì
nó vẫn trơ trọi một
mình; còn nếu
chết đi, nó mới
sinh được nhiều
hạt khác. 25Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi
thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự
sống đời đời. 26Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy
ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha
của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. 27“Bây giờ, tâm hồn Thầy
xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi
giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. 28Lạy Cha,
xin tôn vinh Danh Cha”. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống:
“Ta đã tôn vinh Danh Ta. Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” 29Dân
chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Ðó là tiếng sấm!” Người
khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” 30Ðức
Giêsu đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì
các người. 31Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này.
Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! 32Phần tôi,
một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi
người lên với tôi”. 33Ðức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ
phải chết cách nào.
 Suy Niệm:
Thánh Gioan hôm nay đã dùng hình ảnh quen thuộc để
diễn tả ý nghĩa đích thực của cái chết của Chúa Giêsu: hình
ảnh của một hạt giống bị mục thối đi trong lòng đất để dẫn
đến một mùa gặt phong phú. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất
mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết
đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác”. Cũng vậy, những
đau thương Chúa Giêsu sắp trải qua sẽ không kết thúc ở một
cái chết cằn cỗi mà sẽ dẫn đến sự phì nhiêu sung mãn của sự
sống lại, một sự sống có khả năng tập họp mọi dân nước trong
Nước Trời.
Nếu chúng ta có một lượng vàng trong tủ, làm sao để nó
hoá thành năm? Nếu có trăm triệu, làm sao cho số vốn đó đẻ
ra gấp mười? Hầu như đó là chuyện không thể làm được bằng
những phương cách hợp pháp. Giá như có bí thuật nào làm
được điều đó, thì ai cũng muốn thủ đắc cho bằng được với bất
cứ giá nào. Vậy mà hôm nay, Chúa Giêsu tặng không cho ta
một bí quyết làm gia tăng một giá trị không chỉ gấp năm, gấp
mười, mà là đến gấp trăm!
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cùng với Ngài
chuyển hoá đời mình như thế. "Thật, Thầy bảo thật anh em,
nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ
trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt
khác." Rồi Ngài nói rõ hơn: "Ai yêu quý mạng sống mình, thì
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sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ
giữ lại được cho sự sống đời đời."

 Lờ i Chúa: Mc 11, 1-10
1

Khi bước chân vào đời, mang lấy thân phận con người
giữa cuộc đời ô trọc, Chúa Giêsu đã chấp nhận mang thân
phận hạt lúa bị vùi dập trong bùn đất. Ngài chấp nhận khổ
hình, chấp nhận vác thập giá, chấp nhận chết treo trên thập
giá như một tên tử tội khốn nạn nhất. Người đời tưởng rằng
đã tiêu diệt Đức Giêsu, xoá sổ Đức Giêsu... nhưng họ đã lầm.
Thay vì huỷ diệt, họ đã giúp Ngài chiến thắng. Qua thập giá,
Chúa Giêsu đạt đến vinh quang, được phục sinh vinh hiển và
được hiển trị đời đời! Giờ tử nạn cũng chính là giờ Ngài được
tôn vinh.
Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống như hạt lúa đơn
độc trên vệ đường, chỉ biết sống cho mình rồi rốt cuộc phải
tiêu vong. Ngài muốn chúng ta bước theo Ngài để chuyển hoá
gấp trăm. Để được như thế, chúng ta hãy nên như hạt lúa bị
chôn vùi, nghĩa là hãy chấp nhận hy sinh quên mình vì hạnh
phúc người khác; hãy cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu,
cùng vác thập giá hằng ngày với Chúa Giêsu, chấp nhận cống
hiến tài sức để phụng sự Chúa và phục vụ muôn người. Nhưng
sự việc đâu có giản đơn khi chúng ta còn mang thân phận
mỏng giòn và yếu đuối.
Vì vậy, trong suốt Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi
“sám hối và tin vào Tin Mừng”, tức là tin vào sự Chết và Sống
lại của Đức Giê-su có giá trị cứu sống con người, cụ thể là
thực hiện lời Đức Giêsu dạy: “Ai yêu quý mạng sống mình,
thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì
sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy
theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục

Mấy
ngày
trước lễ Vượt
Qua, Ðức Giêsu
và các môn đệ đến
gần
thành
Giêrusalem,
gần
làng Bếtphaghê và
Bêtania, bên triền
núi Ôliu, Người sai
hai môn đệ 2và 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. 3Và 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”. 4Các ông ra đi và thấy một con
lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo
dây lừa ra. 5Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh
tháo con lừa ra làm gì vậy?” 6Hai ông trả lời như Ðức Giêsu
đã dặn. Và họ để mặc các ông. 7Hai ông đem con lừa về cho
Ðức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Ðức
Giêsu cỡi lên. 8Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường,
một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. 9Người
đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng
Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa! 10Chúc tụng triều đại
đang tới, triều đại vua Ðavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên
các tầng trời!”
 Suy Niệm:

vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12, 25-26).

Còn gì vui mừng bằng “Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy
cũng sẽ ở đó” và được “Cha của Thầy quý trọng”. Trong
Thông điệp “Niềm vui của Phúc Âm”, ĐTC Phanxicô mời
gọi mọi thành phần dân Chúa chia sẻ Niềm Vui đó cho mọi
người bằng cách “Phúc-Âm-hóa” bản thân để có thể “PhúcÂm-hóa” người khác bằng một nhiệt tình mới, phương pháp
mới và cách diễn tả mới, được gọi là “Tân Phúc-Âm-hóa”.
 Lời Nguyện:

1. Ngày xưa, có ai tham dự cả hai đám rước đó không?

Lạy Chúa Giêsu, xác thịt con người của chúng con vẫn
còn nặng nề và không dễ dàng chịu khuất phục. Phải có rất
nhiều can đảm mới có thể đáp lời Chúa mời gọi của Chúa
hôm nay. Ôi, lạy Chúa, xin giúp sức cho con! Amen.
 Ý Lực Sống:
“Tôi phải làm gì để “Phúc Âm Hóa” bản thân, trong mùa
chay này?”
***
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B
25-03-2018
“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.”
8

Chúa Nhật Lễ Lá là một lễ vui, nhưng cũng là ngày
tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta chứng kiến hai
đám rước trái ngược nhau.Trong ngày Lễ Lá, Đức Giêsu được
đón rước vào thành, giữa tiếng hò reo vang dậy. Ngài như vị
Vua Mêsia lẫm liệt trên lưng lừa, đi trên con đường của những
nhành cây xanh mới chặt. Sau đó ít ngày là đám rước lên núi
Sọ. Không có tiếng tung hô, chỉ có lời kết án. Không có những
nhành cây, chỉ có cây thập gi

| Hieäp Nhaát 206 | 3 - 2018 |

Chúng ta thường mệt mỏi khi nghe bài Thương Khó, và
thấy mình dửng dưng, xa lạ, bàng quan. Thật ra nỗi khổ đau
và cái chết của Chúa là vì tôi, vì yêu mến tôi (x. Gl 2, 20).
Cần nghe đọc bài Thương Khó một cách chậm rãi, và bước
theo Chúa qua từng chặng đường. Hãy ở lại với Chúa trong
lúc khó khăn này. Cần cảm nghiệm được nỗi cô đơn của
Chúa. Ba môn đệ thân tín đã bỏ rơi Ngài. Họ ngủ say để mặc
Ngài một mình khắc khoải. Giuđa chỉ điểm bắt Ngài bằng một
nụ hôn. Các môn đệ sợ hãi bỏ Ngài mà chạy trốn. Phêrô thề
là không hề quen biết Ngài. Đức Giêsu cô đơn trước đám
đông cuồng nộ. Họ bị kích động đòi đóng đinh Ngài. Họ coi
Ngài còn thua Baraba là tên phiến loạn. Không rõ đám đông
Ngài đã nuôi ăn, nay ở đâu?
Đức Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn khi Ngài cảm
thấy chính Cha cũng vắng bóng: Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao

Ngài bỏ tôi?

SẴN SÀNG

2. Cần cảm nghiệm nỗi đau trên thân xác Chúa.
Khuôn mặt ngời sáng của Con Thiên Chúa làm người nay
bị khạc nhổ, bị tát, bị đánh túi bụi. Đôi mắt với cái nhìn bao
dung ấy nay bị bịt lại để làm một trò chơi trẻ con. Tấm thân
đã gánh lấy nỗi đau của bao người giờ đây được phơi ra cho
những trận roi cầy nát. Đôi bàn tay đã chữa bệnh và chúc lành,
nay co quắp và bầm tím vì những mũi đinh. Đôi bàn chân
từng rong ruổi khắp nẻo đường truyền giáo, nay không đủ sức
nâng cả thân mình đang trĩu nặng.
3. Cần cảm nghiệm nỗi ô nhục của Chúa.
Danh dự và phẩm giá vẫn là điều đáng trọng. Đức Giêsu
bị bắt làm hề, đóng vai Vua dân Do Thái, được mặc cẩm bào,
được đội triều thiên, được cầm vương trượng. Có vị vua nào
được bái lạy như vị vua này không? Đức Giêsu bị lột áo trước khi
bị đóng đinh. Con Thiên Chúa đỏ mặt trước cái nhìn của thế giới

4. Cuộc thương khó của Chúa vẫn kéo dài đến tận thế.
Thập giá của Chúa, của tôi, của anh em tôi, là một. Chúa
mời tôi vác thập giá của mình theo Chúa hàng ngày, và giúp
tha nhân vác thập giá của họ. Ước gì thế giới có thật nhiều
Simon Kyrênê.

 Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, 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 axin Chúa cho chúng con biết
chấp nhận cuộc sống hiện tại với những vui buồn sướng khổ
theo Thánh ý Chúa, để biết chuẩn bị cuộc sống mai sau cho
xứng đáng. Amen.

Cuộc sống con người đầy những bất ngờ, có những điều
tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, thậm chí tin chắc sẽ
không thể xảy ra được, vậy mà thực tế chúng lại xảy ra.
Có những bất ngờ thú vị làm tôi ngất ngây. Có những bất
ngờ đớn đau làm tôi hụt hẫng.
Lắm người đi coi bói để biết trước tương lai, hầu mong
tránh được những bất ngờ bi thảm. Con người sống trong
thấp thỏm? Thật ra cái bất ngờ chỉ đáng sợ khi Ngài đến
mà đèn chúng ta đã cạn dầu, và những nén bạc Ngài giao
vẫn còn bị chôn giấu. Nếu chúng ta luôn thanh thoát, sẵn
sàng, thì việc Ngài đến sẽ là một bất ngờ thú vị. Chúng ta
dễ bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế. Trái tim chúng ta
dễ bị trì trệ, nặng nề, vì ăn nhậu say sưa, vì nuông chiều
thân xác, hay vì quá lo lắng cho cuộc sống hiện tại.
Cả những lo lắng chính đáng cũng có thể kéo ta đi xa, và
làm ta đánh mất khả năng dừng lại. Chúng ta bị chìm ngập
trong những tính toán làm ăn, lo toan cho cuộc sống mà
quên tìm lẽ sống. Ðiều quan trọng hơn là những xáo trộn
nơi lòng người: lo lắng hoang mang sợ hãi đến hồn xiêu
phách lạc... nhưng đối với những ai đã tỉnh thức, cầu
nguyện, thì đây lại là giây phút được mong đợi từ lâu.
Ðấng họ chỉ thấy trong lòng tin, nay được diện đối diện.
Ðây là cuộc hạnh ngộ giữa những người yêu nhau. Chúa
nhận ra tôi, tôi nhận ra Chúa. Và tôi hiểu rằng chẳng gì có
thể chia lìa được chúng tôi.
Tư thế của người biết mình sắp được giải thoát là tư thế
đứng, đứng thẳng, đứng vững, đầu ngẩng cao, lòng tràn
ngập hy vọng và hân hoan vui sướng trước chiến thắng dứt
khoát và trọn vẹn của Vua Giêsu.
Cầu nguyện:
o
o
o
o
o

 Ý Lực Sống:
“Hôm nay, tôi có thấy những người đang vác thập giá với
Chúa trên khắp thế giới không? Họ là ai?”
***
Lúc hạnh phúc, hãy ca ngợi Chúa.
Lúc khó khăn, hãy tìm đến Chúa.
Lúc thinh lặng, hãy chiêm ngắm Chúa.
Lúc đau khổ, hãy tín thác vào Chúa.
Trong mọi lúc, hãy tạ ơn Chúa.(Rick Warren)

o
o
o
o
o

Xin giúp con luôn đứng thẳng, cao đầu ra đón Ngài,
chẳng chịu bỏ lỡ một lần cùng Ngài gặp gỡ.
Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu
nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa
và trò chuyện với Ngài.
Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.
Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu, là con có thể
tạo ra sa mạc.
Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa, mà
con đã bỏ mất:
Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ
món hàng đang được gói.
Khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe,
khi cúp điện bất ngờ.
Thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống
an bình trong sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp
con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa.
Xin cho con yêu mến Chúa hơn, để tìm ra những sa
mạc mới và vui vẻ bước vào.AMEN
AnTôn Nguyễn Văn MinhTẤT CẢ CHO MẸ
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