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01/4/2018  CHÚA NHẬT PHỤC SINH  
LỄ VỌNG – CANH THỨC VƯỢT QUA 
Mc 16,1-8 

CÙNG CHẾT, CÙNG SỐNG LẠI VỚI ĐỨC KI-TÔ 
“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16, 6) 

“Chúa Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại, không 

còn ở đây nữa”. 

Chúa Giê-su đã sống lại như Lời Ngài đã phán trước.  
Từ thuở tạo thiên lập địa đến nay, có ai trong thiên hạ 

dám nói rằng mình chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Họa chăng, 
nếu có người nói, thì cũng chỉ là họ ảo tưởng mà thôi. Đằng 
này, Lời Chúa Giê-su nói là Lời Chân Thật, không ảo tưởng 
nhưng là một sự thực mà người trần gian không thể hiểu nổi 
bằng trí khôn con người. Nhưng đối với các tín hữu, những 
người đã tin, đã yêu mến, và đã sống với niềm tin yêu, thì tin 
Chúa Ki-tô phục sinh là nguồn vui, nguồn hy vọng, nguồn sống 
cao quý cho họ trong cuộc lữ hành trần gian về đến quê hương 
mới. Nói cách khác, cùng đích của đời sống các Ki-tô hữu, 
chính là sự Phục Sinh với Chúa Ki-tô, để được sống lại và sống 
vĩnh cửu trong Thiên Chúa. 

Ước gì các  mỗi chúng ta mạnh dạn tuyên tín: Chúng tôi 
tôn thờ và tin Đấng Chịu Đóng Đinh trên thập giá, nhưng 
không phải là tôn thờ và tin vào một người đã chết, nhưng tin 
vào Người Sống Lại sau cái chết bi thương ấy. Vì thế, chúng tôi 
hân hoan sống buông bỏ, sống yêu, sống tận hiến đời mình cho 
tha nhân, hân hoan sống tàn tạ và hân hoan chết vì yêu, hân 
hoan sống và chết như Đức Ki-tô đã sống và đã chết, vì dám tin 
rằng Thiên Chúa sẽ cho chúng tôi cùng sống lại với Đức Ki-tô 
trong ngày sau hết, và sống đời đời trong Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin củng cố nơi chúng con 
Đức Tin vào chính Người, Đấng đã Phục sinh từ cõi chết. Vì 
ngoài Người ra, không ai có thể làm cho chúng con được sống 
lại và sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. A men. 
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01/4/2018 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Lễ trọng. 
Ga 20, 1-9  

CHẾT VÌ YÊU, ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LẠI 
"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 9) 

Án phạt “phải chết muôn đời” của tổ tông loài người 
xưa, nay đã chính thức được Thiên Chúa xóa đi cho những 
người tin vào Đức Ki-tô, và cùng chết vì yêu như Người, với 
Người. Người ấy sẽ được cùng sống lại với Người, cùng sống 
đời đời với Người trong cõi hằng sống của Thiên Chúa. Chắc 
hẳn, không ai trong chúng ta muốn mình phải chết muôn đời. 
Vì thế, Chúa Giê-su sống lại chính là Tin Mừng Phục Sinh cho 
toàn nhân loại. Nếu cánh cửa Thiên Đàng đã đóng kín từ ngàn 
xưa, thì nay đã được mở ra và Thánh Giá Chúa Giê-su chính là 
chiếc cầu dẫn con người từ bờ tử nghìn thu sang bờ sinh vĩnh 
cửu. Toàn cảnh huy hoàng sáng rực lộng lẫy của một cõi hằng 
sống đã được tỏ bày cho nhân loại.  

Ước gì mỗi chúng ta không phải là những người đứng 
chiêm ngưỡng Thánh Giá như chiếc cầu vĩ đại ấy, mà chính là 
người đang bước đi vào cõi hằng sống ngang qua Thánh Giá 
Chúa Giê-su. Xin đừng phàn nàn rằng Chúa đã phục sinh rồi 
mà còn nói mãi chuyện Thánh Giá đau thương và cái chết của 
Người, nhưng hãy nhớ nằm lòng rằng: Nếu ta cùng chết với 
Người, ta sẽ được cùng Người Phục Sinh. Dĩ nhiên ai rồi cũng 
chết, nhưng hãy chết vì tin, hãy chết vì yêu. Đừng để mình phải 
chịu thiệt thòi vì chết khi lòng chẳng tin, lúc lòng chẳng có chút 
gì gọi là yêu Chúa, yêu người. Tin Mừng Phục Sinh mời gọi 
chúng ta hãy hân hoan sống, chân thành yêu, quảng đại chia sẻ, 
hào phòng cho đi, chấp nhận hy sinh, hân hoan chết đời mình vì 
tin vào Thiên Chúa, vì yêu thương con người, chúng ta sẽ được 
phục sinh với Chúa Ki-tô, được sống trong cõi hằng sống của 
Thiên Chúa. Hãy vững tin, ấy là điều chắc chắn. 

Con tạ ơn Chúa Giê-su đã chết và sống lại vì yêu. Xin 
cho con trung thành sống và chết vì yêu, như Chúa. A men. 
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01/4/2018 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Lễ trọng. 
Ga 20, 1-9 

CHẾT VÀ SỐNG LẠI 
"Người phải sống lại từ cõi chết".(Ga 20, 9) 

Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại, cái chết thật của một 
con người và cái sống lại thật cũng của con người ấy. Cái chết 
của người vô tội không “đáng phải chết” nhưng người đã chết 
thay cho cả và loài người tôi lỗi “đáng phải chết”. Cái sống lại 
của người “phải sống lại” theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa 
Cha, để tất cả những ai tin vào Người, cùng chết với Người 
cũng sẽ “được sống lại” với Người. Chuyện xưa nay chưa hề có 
trong loài người. Nhưng kể từ hôm nay, con người sống giữa 
trần gian này có được niềm hy vọng vững chắc về cuộc sống lại 
của mỗi người sau cái chết, nếu cái chết ấy, là cái chết cùng với 
Đức Giê-su Ki-tô. Chúa  Giê-su đã chết và đã sống lại, đó 
không chỉ là niềm tin của các Ki-tô hữu, mà còn là con đường 
của các Ki-tô hữu sẽ bước đi đến đích điểm chính là sống trong 
cõi sống của Thiên Chúa. 

Bao lâu lòng kiêu căng ích kỷ vẫn còn sống và khống 
chế chúng ta, thì bấy lâu lòng khiêm nhượng quảng đại bị chôn 
vùi trong mộ đá. Bao lâu điều bất chính vẫn tung hoành trong 
ta, từ khát khao, đến lời nói, đến hành động, thì bấy lâu, điều 
công chính vẫn còn là một thi hài thối rữa. Bao lâu lòng vô 
cảm, thù hận, bạo tàn vẫn điều khiển chúng ta, thì bấy lâu tình 
yêu thương, khoan dung tha thứ mãi còn chết lặng trong lòng 
ta.  Vì thế, xin đừng nói tôi tin Đức Giê-su đã chết và đã sống 
lại, mà không chịu chết đi lòng kiêu căng ích kỷ, chết đi những 
khát khao bất chính, chết đi lòng hận thù, vô cảm. Nhưng hãy 
sống hồn nhiên, than thản, bình an bằng chính sự chết dần chết 
mòn của mình trước những cơn cám dỗ, mời mọc tận hưởng 
cuộc sống khoái lạc của thân xác hay chết này. 

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, để con dám 
dấn thân hy sinh phục vụ vì hạnh phúc của mọi người. Amen. 
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02/4/2018 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Mt 28, 8-15 

GẶP ĐẤNG PHỤC SINH 
“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. (9) 

Hòn đá lấp mộ văng ra, ngôi mộ trống, thiên thần báo 
tin, giây băng và khăn liệm xếp ngay ngắn… là những chứng từ 
sống động rằng Chúa Giê-su đã sống lại. Các tín hữu đầu tiên 
vui mừng báo tin nhau rằng Chúa Giê-su đã sống lại như lời 
Người đã phán trước. Lời Người chân thật. Người đã sống lại 
thật để chứng minh cho nhân loại cho thế giới biết rằng: chính 
Người là Con Thiên Chúa thật, vì chỉ có Thiên Chúa quyền 
năng mới có phép làm cho kẻ chết sống lại. Người là địa chỉ 
cứu rỗi đáng tin cậy. Sự sống lại của Người là Tin Mừng Phục 
sinh, là Lời Hằng Sống mời gọi mọi người hãy vững tin và 
đừng cứng lòng từ chối, phủ nhận, hay nghi ngờ nữa.  

Ấy vậy, mà thời nào cũng có những kẻ không muốn tin 
vào sự sống lại của Người, còn cho rằng các môn đệ của Người 
lấy trộm xác rồi dựng chuyện Người sống lại. Đúng là kẻ dối 
trá bao giờ cũng nghĩ cho kẻ khác là dối trá như mình. Kẻ dối 
trá không bao giờ tin ai nói thật, kể cả sự thật về Thiên Chúa 
cũng không được kẻ dối trá chấp nhận. Chúng ta thì sao? Hỏi 
lòng mình xem đã tin vào Tin Mừng Phục Sinh như thế nào? 
Đức tin vào Chúa Phục Sinh phải được thể hiện bằng cách sống 
phục sinh của chúng ta ngay hôm nay: không nô lệ những đam 
mê thế gian và tội lỗi, để lòng hướng đến điều công chính và sự 
thánh thiện trên trời. Đừng thỏa hiệp với kẻ không tin, đừng 
nhận tiền hối lộ của kẻ chống lại Thiên Chúa mà dựng chuyện 
bôi nhọ Giáo Hội Chúa, và loan tin sai sự thật về Thiên Chúa. 
Hãy khát khao gặp Chúa Phục Sinh khi khát khao điều thiện 
hảo, khi sống đời công chính, và khi dấn thân hy sinh cho 
người, cho đời đón nhận Chúa Giê-su Phục sinh và hạnh phúc. 

Lạy Chúa, xin cho con vững tin Chúa Phục Sinh đang 
sống trong Giáo Hội và dẫn đưa Giáo Hội về cõi sống. Amen. 
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03/4/2018 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Ga 20, 11-18.   

LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH 
“Tôi đã trông thấy và Người phán với tôi những điều ấy”.(18) 

Bà Maria Madalena đi viếng mộ. Cửa mồ trống. Hai vị 
thiên thần trong mộ. Bà khóc vì nghĩ người ta đã lấy xác Thầy 
đem đi đâu rồi. Chúa Giê-su hiện ra với bà, mà bà không nhận 
ra, tưởng người làm vườn. Đến khi Chúa Giê-su gọi đích danh 
“Maria”, bà nhận ra ngay và thốt lên từ “Rabbouni” quen thuộc. 
Chúa Giê-su Phục Sinh bảo bà hãy loan Tin Mừng Phục Sinh 
này cho các môn đệ. 

Bà Maria Madalena được gặp Chúa Phục Sinh sớm nhất 
bởi bà là người có lòng yêu mến Chúa, có nỗi thao thức, có bận 
tâm, bận lòng đến người mình yêu, có sẻ buồn chia vui, có thấu 
cảm… Vì thế việc Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh không bắt 
đầu bằng một mớ kiến thức giáo lý, thần học, hay bằng khả 
năng hùng biện thuyết giảng, mà là bắt đầu từ một tấm lòng gắn 
bó, kết hiệp, tin tưởng, yêu mến Chúa Giê-su. Và cũng vậy, Tin 
Mừng Phục Sinh không là một thông tin về một sự kiện, một 
biến cố được loan truyền đi, nhưng chính là một cảm nghiệm 
sâu sắc về tình yêu, một đời sống phục sinh thực sự của người 
loan báo. Đừng chỉ nói suôn rằng Chúa đã phục sinh, nhưng 
hãy tin tưởng, yêu mến Chúa và gắn bó đời mình với mầu 
nhiệm phục sinh của Chúa. Hãy sống trước sự sống phục sinh 
ngay khi còn ở trần gian này bằng một lòng yêu mến, khát khao 
thuộc trọn về Chúa, thuộc trọn về Đấng đã đau khổ, chết và 
sống lại. Không ai tin Chúa Phục Sinh nếu chúng ta vừa rao 
giảng Chúa Phục Sinh, lại vừa dìm mình trong những đam mê, 
xác thịt, vừa để lòng yêu chuộng sự phù vân trần tục hư nát.  

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho con yêu mến, gắn 
bó với Người, thuộc trọn về Người, để mỗi ý nghĩ, lời nói, việc 
làm của con, là một bằng chứng cho mọi người rằng: con đang 
cùng chết với Người để được sống lại với Người. Amen. 
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04/4/2018  THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Lc 24, 13-35 

LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ 
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. (Lc 24, 31) 

Theo Thầy Giê-su để tìm chút công danh, nhưng Thầy 
đã bị giết chết. Hai môn đệ buồn lòng rũ áo từ quan nhất thời, 
dắt nhau về vườn làm dân vạn đại. Đang trên đường về Em-
maus, Chúa Giê-su làm khách bộ hành cùng đi với các ông, để 
nghe các ông tâm sự. Các ông nói về nỗi thất vọng của mình, 
nhưng Chúa Giê-su dùng Lời Kinh Thánh mà giải thích cho các 
ông về Đấng Phục Sinh và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. 
Chiều tối, hai ông mời Chúa ở lại, và họ đã nhận ra Chúa Phục 
Sinh lúc Người bẻ bánh. 

Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy tin vững vào Lời 
Chúa là Lời chân thật, Lời yêu thương, Lời bền vững, Lời dẫn 
chúng ta đến cõi sống muôn đời. Bởi Lời Chúa là chính Chúa. 
Lời đã hóa thành Nhục Thể, thành Con Người, thành Hiến Lễ 
Cứu Độ trên Thánh Giá, và còn ở lại với trần gian cách huyền 
diệu trong Thánh Thể. Lời Chúa sẽ thắp lên trong ta niềm tin, 
sẽ làm bừng lên trong ta niềm yêu mến, và sẽ làm cho ta vững 
vàng niềm trông cậy. Thánh Thể Chúa sẽ bồi dưỡng linh hồn ta 
đủ sức mạnh chiến đấu trong cuộc đời và nhất là đủ sức mạnh 
để ta có thể sống bí tích Thánh Thể giữa đời, là bẻ tấm bánh đời 
mình ra mà chia cho người sự sống, bình an, và hạnh phúc. 
Chính khi nghe và thực hành Lời Chúa, chính khi ta kết hiệp 
với Thánh Thể và bẻ tấm bánh đời mình ra, là lúc chúng ta gặp 
Đấng Phục Sinh và sống mầu nhiệm Phục Sinh trong cuộc đời 
này, loan báo Tin Mừng Phục Sinh trong đời này. Hãy sốt sắng 
lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Hãy khát khao và kết hiệp 
với Thánh Thể Chúa. Lời Chúa và Thánh Thể là sức mạnh cho 
chúng ta làm nhân chứng Phục Sinh giữa đời. 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu mến, khát khao và kết 
hiệp với Lời Chúa, với Thánh Thể Chúa. Amen. 
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05/4/2018  THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Lc 24, 35-48 

BÌNH AN CHO CÁC CON 
“Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn 
vinh”. (Lc 24, 46) 

Đang lúc các môn đệ cùng hướng lòng về Chúa Giê-su 
Phục Sinh qua các chứng từ của những người đã gặp Người, thì 
Người hiện ra giữa các ông và chúc bình an cho các ông. Thấy 
họ bối rối, Chúa chỉ cho họ xem dấu tích của những vết đinh, 
của lỗ đòng, để họ yên tâm và tin tưởng. Chúa còn ăn uống 
trước mặt các ông, và nói cho các ông biết tất cả những gì 
Thánh Kinh đã nói, phải được ứng nghiệm nơi Người: Người 
đã chết vì yêu và phải sống lại để cứu rỗi mọi người.  

Bình an mà Chúa Giê-su ban cho các môn đệ là bình an 
của “người đã chết và sống lại”. Bình an ấy dành cho những ai 
đồng lòng đồng dạ với nhau trong một mối tình với người dám 
chết vì yêu, để được sống lại cùng Người. Đây không phải là 
một bình an ảo tưởng, hay giả tạo theo kiểu bình an thoáng qua, 
hạnh phúc mong manh của phàm tục, nhưng là một loại bình an 
chắc chắn, thánh thiện và vĩnh cửu. Mỗi chúng ta hẳn đã có cái 
kinh nghiệm bình an và bất an trong cuộc đời này rồi. Khi 
chúng ta kiêu căng, ích kỷ, gian dối, tham lam, bất chính, lòng 
chúng ta luôn bất an, và nếu có hưởng thụ mọi thứ ở đời này, 
thì sớm muộn cũng ngộ ra ấy chỉ là thứ bình an hạnh phúc phù 
du giả tạo, chóng vánh. Hãy kết hợp với Chúa Giê-su và hiệp 
nhất với nhau trong Người: hiệp nhất lòng trí, ý hướng, và hành 
động dấn thân cứu đời, để xứng đáng lãnh nhận hồng ân bình 
an thực, bình an thánh thiện, vĩnh cửu. Đừng tìm sự bình an nào 
khác ngoài tình hiệp nhất yêu thương và sống chết với Chúa 
Ki-tô, bởi vì, chỉ có bình an của Đấng Phục Sinh là chân thực, 
tất cả bình an khác đều là phù du, ảo tưởng.  

Lạy Chúa xin nối kết chúng con trong tình yêu và bình 
an của Đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Amen. 
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06/4/2018  THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Ga 21, 1-14 

ĐẤNG PHỤC SINH LUÔN HIỆN DIỆN 
“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. (12) 

Sau một đêm đánh cá và trở vào bờ mà không được con 
cá nào, Chúa Giê-su hiện ra cùng các môn đệ ở bờ biển, và bảo 
các ông “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông đã 
vâng lời và đã được mẻ cá lạ lùng. Lên bờ, các ông đã thấy sẵn 
lửa than hồng để nướng bánh và cá cho buổi điểm tâm với 
Đấng Phục Sinh. Chính Người lấy bánh và cá trao cho những 
môn đệ thân thiết của mình và mời từng người ăn. Cử chỉ trong 
bữa ăn điểm tâm trên biển không khác gì với bữa ăn vượt qua 
mà thầy trò đã cùng ăn cùng uống trước giờ tử nạn. Và các môn 
đệ, không ai nói ai điều gì, nhưng trong lòng mỗi người đang 
tin chắc Thầy mình đã phục sinh và đang hiện diện giữa chúng 
mình. Tất cả cùng một niềm tin, yêu sâu lắng. 

Nếu trước đây, Chúa Giê-su hiện diện với các môn đệ 
bằng thân xác hoàn toàn con người, luôn sát cánh bên các ông, 
thì hôm nay Chúa luôn đồng hành và hiện diện với các ông 
cách thiêng liêng trong thần tính của Thiên Chúa. Đây cũng là 
sứ điệp cho mỗi chúng ta. Đấng Phục Sinh không còn bị giới 
hạn bởi không gian, thời gian, địa lý trần gian này nữa, nhưng 
Người hiện diện với tất cả mọi người khắp mọi nơi, trong mọi 
lúc. Lời Người, Thánh Thể Người và Tình Yêu Người không 
chỉ là sức mạnh quyền phép cho chúng ta chắc chắn sẽ thu 
hoạch mẻ cá lạ lùng, mà còn là tâm điểm nối kết mọi người nên 
một trong tình thân thánh thiện, nên một trong cùng một Đấng 
Phục Sinh. Xin đừng quên rằng Lời của Đấng Phục Sinh vẫn 
đang mời mỗi chúng ta “các con hãy ăn đi, này bánh, này cá, 
này Thánh Thể của Đấng Hằng Sống”, để chúng ta cùng nhau 
loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho nhân loại.  

Lạy Chúa, xin cho con hân hoan tiếp rước Lời Chúa, 
Thánh Thể Chúa và tình yêu Chúa nơi Đấng Phục Sinh. Amen. 



 12 

07/4/2018  THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Mc 16, 9-15 

LỜI CHỨNG VÀ ĐỜI CHỨNG 
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”. (15) 

Bài Tin Mừng, Thánh Mac-cô điểm lại một loạt các lần 
hiện ra của Chúa Giê-su, sau khi Người sống lại. Và thánh sử 
đã cho biết rằng: các môn đệ của Người không dễ gì đã tin 
ngay, nghĩa là, trong lòng của các ông cũng còn bao điều nghi 
ngại, lo lắng. Chúa đã quở trách các ông cứng tin, không tin 
vào những người đã gặp Chúa và kể lại cho các ông. Vì thế, 
Chúa Giê-su Phục Sinh đã hiện ra với chính các ông, và cho họ 
xem những dấu đinh trên tay chân, xem lỗ đòng nơi cạnh sườn, 
và sai họ đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn người.  

Chúng ta vui mừng vì niềm tin của chúng ta hôm nay 
được đặt đúng vào địa chỉ bảo đảm vững chắc nhờ lời chứng, 
và đời chứng của các Tông Đồ, những người đã gặp được Đấng 
Phục Sinh. Các thế hệ tông đồ thông truyền niềm tin ấy cho 
chúng ta không chỉ bằng Lời, mà còn bằng đời sống như đời 
sống của Đấng Phục Sinh, đời sống hân hoan chết đi vì yêu, để 
được sống lại với Đấng Phục Sinh vinh hiển. Đến lượt chúng 
ta, mỗi người cũng phải làm chứng cho mọi người rằng: tôi 
đang sống sự sống của Đấng Phục Sinh, hay nói đúng hơn: tôi 
đang sống trước đời sống phục sinh ngay trên dương gian này, 
bằng sự buông bỏ tất cả những gì là phù du, chóng vánh; bằng 
chính tình yêu chịu hy sinh, chịu chết cho người mình yêu; 
bằng chính niềm hân hoan bình an của Thiên Chúa, trong Đức 
Giê-su Ki-tô. Thánh Giá Đức Ki-tô không còn là một sỉ nhục, 
nhưng là vinh dự.  Hy sinh, khốn khó vì yêu của các tín hữu 
hôm nay không còn là đau khổ nhưng là hạnh phúc được hiến 
dâng. Chúng ta sẽ không loan báo tin buồn, nhưng loan báo Tin 
Mừng bằng đời sống tin yêu hân hoan giữa mọi nghịch cảnh.  

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho con hân hoan sống 
đời phục sinh ngay hôm nay, trên dương trần này. Amen. 
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08/4/2018  CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. KÍNH LCTX 
Ga 20, 19-31 

HÂN HOAN MÚC NƯỚC NƠI SUỐI ĐẤNG CỨU ĐỘ 
“Hãy xỏ ngón tay con vào đây…” (Ga 20, 27) 

Tám ngày trước, Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn 
đệ, không có Toma. Nghe anh em kể lại, Toma nói “nếu tôi 
không thọc ngón tay vào lỗ đinh, không thọc bàn tay tôi vào lỗ 
đòng, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, Chúa hiện ra và có cả 
Toma nữa. Chúa bảo hãy thọc ngón tay con vào đây, hãy thọc 
bàn tay còn vào đây. Và ông nói:  “Lạy Chúa con, lạy Thiên 

Chúa của con!”.  Một tuyên tín thay cho lời xin lỗi cứng tin. 
Lỗ đinh trên tay và lỗ đòng trên cạnh sườn là dấu tích 

của một Con Thiên Chúa chịu chết vì yêu. Tình yêu ấy vắt cho 
đến kiệt giọt máu và nước cuối cùng trong thân người đã chết. 
Dòng máu và nước ấy chính lòng dòng suối của lòng xót 
thương, dòng suối cứu độ, mà từ ngàn xưa lời tiên tri Isaia đã 
loan báo: “Các ngươi hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng 
cứu độ” (Is 12,3).  Dòng máu và nước ấy đang mời gọi và thôi 
thúc chúng ta hãy hưởng nguồn ân sủng Bí Tích từ cạnh sườn 
Đức Ki-tô. Ấy chính là ân sủng của lòng thương xót. Chỉ có 
lòng thương xót của Chúa mở ra, chúng ta mới được cứu độ, 
bằng không, chúng ta sẽ phải chết muôn đời. Bởi tội lỗi của 
chúng ta, từ tội nguyên tổ, đến tội mình phạm, chất chồng lên 
cao như núi, nhưng Đấng tỏ bày lòng thương xót của Thiên 
Chúa đã hạ mình đến tận cùng sâu thẳm, rồi lại chết trên đỉnh 
núi kia, để máu và nước của Người tuôn xuống mà rửa sạch cả 
tội lỗi gian trần. Chúng ta luôn là những người cứng tin như 
Tô-ma, nhưng Chúa vẫn chiều ý chúng ta đến tận cùng có thể, 
để chúng ta được cứu độ. Đừng cứng lòng. Đừng tuyệt vọng. 
Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và hãy tôn thờ, 
ngợi khen Chúa: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”.  

Lạy Chúa, xin tha lỗi cứng tin, lỗi tuyệt vọng cho con. 
Con mãi mãi tín thác vào lòng thương xót Chúa. Amen. 
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09/4/2018  THỨ HAI. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng 
Lc 1, 26-38 

BỞI PHÉP CHÚA THÁNH THẦN 
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” (Lc 1, 31) 

Thiên Chúa là Đấng Uy Quyền. Uy quyền của Ngài là 
để thực hiện mọi việc Khôn ngoan, Tốt Lành, Thánh Thiện như 
bản tính hằng hữu của Ngài. Uy quyền của Ngài là để thi thố 
Lòng Thương Xót vô biên đối với mọi loài thụ tạo, các riêng 
đối với con người tội lỗi. Ngài không dùng uy quyền của Ngài 
mà thực hiện điều gì mà không mang lại bình an và hạnh phúc 
cho con người. Vì thế, trước tiên và cần thiết nhất, mỗi chúng 
ta hãy xác tín về Chúa của chúng ta đang tin thờ là như thế. 
Nhờ đó, chúng ta có thể thấu hiểu điều này là: ngay cả việc mà 
chúng ta tưởng là gian nan, khốn khó, khổ đau, thì trong ý định 
tốt lành của Thiên Chúa, đó là điều mang lại cho chúng ta bình 
an hạnh phúc. 

Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria rằng: “Này Bà sẽ 

thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu….”. Đó là một 
Tin Mừng cho nhân loại. Nhưng cái giá của tin vui mừng ấy 
thật đắt, phải được đánh đổi bằng sự vâng phục tuyệt đối của 
Con Một Thiên Chúa, vâng phục mặc lấy thân phận con người; 
phải được đánh đổi bằng sự vâng phục của một Đức Maria, 
bằng lòng để cho Thiên Chúa làm xáo trộn con người tự nhiên 
của mình, bằng lòng nhận lấy những khổ đau cùng với Người 
Con mình cưu mang… Với sức con người, Maria không thể. 
Nhưng bởi phép Chúa Thánh Thần, Con Chúa có thể nhập thể 
trong lòng Trinh Nữ Maria, và cũng với sức của Thánh Thần, 
Maria có thể đón nhận. Chúa Thánh Thần làm cho ý định của 
Chúa Cha được thực hiện nơi Người Con, và những người cộng 
tác với Người Con để phát sinh ơn cứu độ. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp sức cho con hân hoan 
đón nhận ơn cứu độ, nhờ thực thi thánh ý Chúa, như Chúa Giê-
su, như Mẹ Maria rất thánh. Amen. 
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09/4/2018  THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH 
Ga 3, 1-8  

ƠN TÁI SINH VÀ ĐỜI SỐNG MỚI 
"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước 
Chúa". (Ga 3, 3) 

Mỗi Ki-tô hữu công giáo đều đã được sinh lại bởi Nước 
và Thánh Thần qua Bí Tích Rửa Tội. Việc tái sinh này là một 
ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, hoàn toàn không phải do 
bởi lý trí, học thức hay tài năng của chúng ta. Việc quan trọng 
hơn cả là chúng ta phải sống với ân sủng tái sinh, nghĩa là sống 
đời sống mới trong Chúa Giê-su Ki-tô, để được cứu rỗi. Bởi 
sau khi nhận được ơn tái sinh, là thời gian chúng ta sống ơn 
nghĩa tử của Thiên Chúa giữa bao nhiêu thách đố, giữa bao lời 
mời mọc, cám dỗ của Sa-tan xúi giục chúng ta sống lại đời 
sống cũ, đời sống bất chính, đời sống hướng hạ, đời sống theo 
bản tính xấu xa của con người cũ. Vì thế, mỗi tín hữu cần cầu 
xin Chúa Thánh Thần ơn trung thành sống đời sống mới.  

Đừng tự phụ ta là người công giáo như một danh xưng, 
một căn cước, nhưng tốt hơn là, hãy nỗ lực sống đời sống công 
chính của người công giáo. Cũng đừng xem thường những 
người lương dân, chưa được rửa tội bằng nước, bởi có thể họ 
đang khát khao sống, và thực sự sống đời công chính, và cũng 
có thể họ còn hiên ngang làm chứng cho chân lý của Chúa qua 
cách sống của họ. Chúa có thể chuẩn nhận, và ban cho họ ơn tái 
sinh nhờ lòng mến, nhờ chứng từ của họ, và cách ấy, giáo lý 
gọi là được rửa tội bằng Lửa hoặc bằng Máu. Việc họ được tái 
sinh như thế nào là việc của Chúa, không ai thấu hiểu được, 
không ai xét đoán, thẩm định được. Nhớ là: “Chúa ban ơn cứu 
độ cho người công chính”. Xin đừng tự phụ mà hiểu lầm rằng:  
“Chúa ban ơn cứu độ cho người công giáo”, rồi muốn sống sao 
cũng được, miễn mình là người công giáo là được cứu rỗi. 

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì hồng ân Tái Sinh. Xin giúp 
con sống xứng đáng là nghĩa tử của Thiên Chúa. Amen 
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10/4/2018  THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH 
Ga 3, 7-15 

ĐẶT NIỀM TIN VÀO ĐÚNG ĐỊA CHỈ  
“Không ai lên trời được, ngoại trừ người đã từ trời xuống, 
tức là Con Người vốn ở trên trời”. (Ga 3, 13) 

Câu chuyện sinh lại bởi Nước và Thánh Thần làm nhiều 
người thắc mắc. Vì thế, qua ông Nicôđêmô, Chúa Giê-su giải 
thích cho chúng ta hiểu về ơn gọi Tái Sinh: một ơn gọi bởi tình 
yêu Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần mời gọi con 
người tin vào Đức Ki-tô, đón nhận ơn Thánh Tẩy, để được trở 
nên nghĩa tử của Thiên Chúa, và được sống đời sống mới trong 
Chúa, hôm nay và mai sau trong Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-
su một lần nữa xác nhận ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu không ở 
nơi nào khác, không ở một nhân vật nào khác, nhưng chỉ nơi 
Người mà thôi. “Không ai có thể lên trời, ngoại trừ người đã 

từ trời xuống, tức là Con Người”. Vì thế, khi đặt niềm tin vào 
Chúa Giê-su Ki-tô, là chúng ta đặt niềm tin vào đúng địa chỉ 
đáng tin cậy, để nhờ Người, chúng ta được cứu độ, được lên 
trời, được sống trong sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa. 

Nhưng điều đáng cho chúng ta suy nghĩ nhất, đó là, địa 
chỉ đáng tin cậy ấy, Đức Giê-su Ki-tô ấy, không phải là một địa 
chỉ vinh quang ngay tức thời, nhưng là phải được vinh quang 
ngang qua Thánh Giá của Người. Thách đố lớn nhất cho các 
Ki-tô hữu là hãy nhìn lên Thánh Giá kia, không chỉ để tin thờ, 
chiêm ngưỡng một tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa, mà còn là 
để bước theo con đường của người từ trên trời xuống, và cùng 
vác thập giá với Người mà lên trời. Nói tôi tin Đức Giê-su Ki-
tô Đấng Cứu Độ tôi, thì quá dễ, nhưng việc còn lại thì khó hơn, 
mà chúng ta phải kiên quyết thực thi, đó là hãy sống như Đức 
Ki-tô đã sống: Chấp nhận đau thương, hy sinh, gian khổ vì kính 
mến Chúa Cha, và vì yêu thương con người.  

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì hồng ân Tái Sinh. Xin cho 
con trung thành sống yêu như Chúa Giê-su Ki-tô. Amen. 
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11/4/2018  THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH 
Ga 3, 16-21 Thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo. 

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI 
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến, để thế gian nhờ Người 
mà được cứu độ”. (Ga 3, 17) 

Chúa Giê-su, Con một của Thiên Chúa đã đến thế gian. 
Người là ánh sáng mới của sự sống vĩnh cửu chiếu giãi vào 
bóng tối của sự chết ngàn thu. Nếu ánh sáng mới là sự khiêm 
nhường tự hạ, là lòng khoan dung tha thứ đến vô tận vô cùng, 
là lòng xót thương cứu rỗi, thì bóng tối kia mãi mãi là sự kiêu 
ngạo tự tôn, là cách vô ơn bất tín, là tội lỗi đọa đày. Con người 
mãi còn trong bóng tối, không muốn nhận lấy ánh sáng, bởi vì 
lòng trí con người mãi còn mê muội những bã phù vân chóng 
vánh, mà ảo tưởng là bình an, hạnh phúc tới thiên thu. Lại còn 
hơn thế nữa, con người để lòng cho ma quỷ nó thống trị, xúi 
giục chống lại sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong 
đời sống mình. Thật đáng tiếc cho ai hờ hững, dửng dưng, từ 
chối lời mời gọi của Thiên Chúa, qua tiếng vọng thâm sâu của 
Chúa Thánh Thần rằng: hãy đặt niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô, 
để được cứu độ. 

Mỗi chúng ta đang bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng trần gian 
làm lóa con mắt trí khôn chúng ta: ánh sáng của tiện nghi vật 
chất, hào quang của danh vọng, sự lấp lánh của hồng nhan, cái 
óng ánh của những đồng tiền vàng, cái bóng loáng của vẻ ngoài 
che dấu sự thật dối trá ở bên trong…Tất cả đều là những thứ 
ánh sáng vội vàng chóng vánh đang phỉnh lừa chúng ta. Thật 
đáng tiếc. Sao chúng ta không có thể tìm thấy cái ánh sáng của 
chân lý, của sự công chính, của đức thanh bần, của lòng khiêm 
hạ, cái ánh sáng bình an hạnh phúc nơi Đức Ki-tô và Tin Mừng 
của Người? Trần gian này chẳng có nơi nào bình an hạnh phúc. 
Chỉ có nơi Đức tin vào Thiên Chúa trong Đức Ki-tô mà thôi. 

Lạy chúa xin tách con ra khỏi cơn mê đời phù phàm này, 
cho con thuộc trọn về Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô. Amen. 
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12/4/2018  THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH 
Ga 3, 31-36 

SỐNG NIỀM TIN ĐÃ TUYÊN XƯNG 
“Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền 
trong tay Con Ngài”. (Ga 3, 35) 

Mọi sự của Chúa Cha, trong tay Đức Giê-su, Con của 
Người. Nghĩa là, Đức Giê-su được toàn quyền thực hiện ý định 
của Chúa Cha. Nói như thế không có nghĩa là Đức Giê-su 
chiếm lấy quyền của Chúa Cha, nhưng Chúa Cha yêu thương 
và tín nhiệm Đức Giê-su, vì Đức Giê-su đã hoàn toàn vâng 
phục Chúa Cha trong mọi sự. Người đã đến thế gian để tỏ bày 
cho thế gian biết tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa là lớn 
lao, là vĩ đại, là vô biên dường nào. Người đã tỏ bày cho thế 
gian biết có một cõi sống đời đời bình an, hạnh phúc, đó là 
sống trong tình yêu của Thiên Chúa, sống trong Nước Thiên 
Chúa.  Bởi thế, ai tin vào Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, sẽ được 
sống đời đời.  

Là Ki-tô hữu công giáo, những người đã tuyên xưng 
Đức Tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, mỗi chúng ta có 
được một bảo đảm về sự sống đời đời. Nhưng điều quan trọng 
không phải là chỉ tuyên xưng niềm tin, mà phải sống niềm tin 
ấy giữa trần gian này, trên hành trình về cõi đời đời. Việc làm 
của Đức Tin phải là tuân phục thánh ý Chúa, là tín thác hoàn 
toàn vào Chúa, là để linh hồn, thân xác, tâm trí ta thuộc về 
Chúa, và thực thi điều Chúa muốn là sống tình bác ái với mọi 
người. Nói cách khác, sống niềm tin vào Thiên Chúa trong Đức 
Giê-su Ki-tô, là sống như Đức Giê-su Ki-tô đã sống: Hiền lành, 
khiêm nhượng, hiến thân, phục vụ, khoan dung, tha thứ… Tất 
cả mọi ý nghĩ, lời nói, hành vi đều phát xuất bởi một tình yêu 
cho đi, vì hạnh phúc của tha nhân. Ước gì, việc thực hành Đức 
Ái, là bản xét mình của mỗi người về đời sống đức tin. 

Lạy Chúa, con tin vào Đức Giê-su. Xin cho con sống và 
yêu như Đức Giê-su đã sống và đã yêu. Amen. 
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13/3/2018 THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH 
Ga 6, 1-15 Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo. 

HƯỚNG LÒNG VỀ VĨNH CỬU 
“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ 
thích”. (Ga 6, 11) 

Đám đông dân chúng theo Chúa Giê-su vì những phép lạ 
Người đã thực hiện. Có thể là họ theo vì hiếu kỳ, theo vì 
ngưỡng mộ, theo vì muốn xin cho mình được điều gì…nhưng 
cũng có thể họ theo vì sự thối thúc thầm lặng ở bên trong, sự 
thôi thúc của Chúa Thánh Thần làm họ khát khao điều công 
chính. Thấy họ say mê theo Người, quên cả chuyện ăn uống, 
Chúa Giê-su đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều và phân phát cho 
họ ăn no tùy thích. Họ kính phục phép lạ người làm, và nói: 
“Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. 
Nhưng Chúa Giê-su biết lòng họ đang nghĩ về một Giê-su sẽ 
đến cứu dân họ thoát ách nô lệ của đế quốc, cho họ ấm no. Họ 
không thể hiểu về một Giê-su sẽ hiến dâng thịt máu mình mà 
nuôi sống con người trên hành trình về quê hương vĩnh cửu. 

Lòng con người luôn hướng về những sự dưới đất gọi là 
vật chất, là phàm tục. Không phải mới hôm hôm qua, hôm nay 
mà thời nào cũng thế. Bao lâu còn trong cái thân xác hư hèn 
này, thì con người vẫn mãi còn hướng về những chuyện hư hèn, 
chóng vánh, mà tưởng lầm là hạnh phúc thiên thu. Chỉ khi nào 
con người vượt qua được cái giới hạn hư hèn ấy bằng cách 
buông bỏ sự nô lệ vật chất, con người mới có thể vươn tới 
Thiên Chúa, chạm được vào thực tại siêu nhiên thanh thoát, 
vững bền. Chúa Giê-su hiểu rõ lòng người, và Người đã dùng 
tấm bánh Thánh Thể để dưỡng nuôi con người. Hãy rước lấy 
tấm bánh Thánh Thể, là Mình Máu Thánh Chúa, với lòng cảm 
tạ tình yêu vô biên của Chúa.  Và hãy luôn hướng lòng về cuộc 
sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa, nhờ Thánh Thể Chúa Giê-su. 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con khát khao rước Thánh 
Thể Chúa, và hướng lòng về Thiên Chúa mà thôi. Amen. 
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14/4/2018  THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH 
Ga 6, 16-21 

CÓ THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ 
“Chính Thầy đây, đừng sợ”. (Ga 6, 20) 

Có quá nhiều nỗi sợ hãi trong đời sống chúng ta. Nỗi sợ 
nào cũng như những cơn cuồng phong muốn cuốn thuyền đời ta 
đi. Nỗi sợ nào cũng như cơn sóng động va đập và muốn nhận 
chìm thuyền đời ta vào lòng biển. Nỗi sợ nào cũng làm ta kinh 
hãi, bất an có khi còn làm cho ta tàn tạ dung nhan cho đến ngày 
cùng tận. Đối với các Ki-tô hữu công giáo, thì nỗi sợ nào cũng 
là một thách đố lớn đối với đức tin của chúng ta. Sợ đói nghèo, 
sợ nợ nần, sợ bệnh tật, sợ chết, đã đành, còn có cả chuyện sợ 
xấu xí, sợ chê bai, sợ sỉ nhục, sợ thua kém, sợ bị khinh bỉ, sợ 
mất lòng xếp, sợ mất việc… nhưng có một điều đáng sợ nhất: 
sợ tội, sợ mất lòng Chúa, thì có vẻ như chúng ta lại không lấy 
làm điều. Không gì đáng sợ hơn là sợ mất người yêu vĩ đại và 
thủy chung nhất, là chính Chúa của chúng ta.  

Ước gì, Lời Chúa: “Có Thầy đây, đừng sợ”, sẽ làm cho 
chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, 
Đấng có quyền, và có ước muốn làm cho ta bình an trong cuộc 
đời. Hãy tin tưởng Chúa luôn hiện diện trong ta và can thiệp 
vào đời sống ta trong mọi tình huống. Hãy tín thác và kêu cầu 
Chúa. Đừng quá sợ những hiểm nguy bên ngoài ta, vì có Chúa 
luôn hộ phù. Hãy biết tránh cho xa điều đáng kinh sợ nhất là 
phủ nhận sự hiện diện của Chúa, là làm mất lòng Chúa, là vô 
ơn với tình thương của Chúa, là tội lỗi. Và cả khi chúng ta 
phạm tôi mất lòng Chúa, cũng hãy đừng quá khiếp sợ Chúa 
không tha thứ, rồi ngã lòng cậy trông, nhưng hãy sám hối, và 
tin tưởng lòng thương xót bao dung vô biên của Chúa. Lòng 
thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi. Chúa đến để cứu người tội 
lỗi. Hãy luôn nghe Chúa nói: “Có Thầy đây, đừng sợ”. 

Lạy Chúa, xin cho con biết tín thác hoàn toàn vào Chúa, 
và sống công chính dưới ánh mắt Chúa yêu thương. Amen. 
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15/4/2018  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. 
Lc 24, 35-48 

HIỆP NHẤT, BÌNH AN QUANH BÀN TIỆC 
“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao 
cho”. (Lc 24, 43) 

Thầy mình đã bị giết chết trên thập tự giá. Có quá nhiều 
cảm xúc: đau buồn, xót xa, và cả thất vọng, vỡ mộng. Nhưng 
các môn đệ còn giữ cho nhau được một mối tình huynh đệ: 
chung trường, chung lớp, chung bài học yêu thương, chung kỷ 
niệm buồn vui thuở thầy còn sống với mình. Họ vẫn gắn bó với 
nhau, xúm xít bên nhau, sum họp đầm ấm trong hồi bi đát nhất 
của một gia đình thiêng liêng. Những tưởng, đánh kẻ chăn, thì 
đoàn chiên tan tác, nhưng không, đoàn chiên vẫn nên một trong 
tình yêu thương nhau. Hẳn là, các môn đệ đang thực hiện đúng 
di chúc của Thầy: “Thầy ban cho các con một điều răn mới: là 

Hãy yêu thương nhau”. Chính trong khung cảnh chứa chan tình 
thương này, Chúa Giê-su đã hiện ra với các ông và nói: “Bình 

an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người bẻ bánh, và 
giải thích cho các ông lời Kinh Thánh về Đấng Phục Sinh.  

Đức tin được củng cố nhờ đức ái các ông đã trao cho 
nhau. Chúa Giê-su yêu chuộng những ai sống yêu thương, hiệp 
nhất, sống tình huynh đệ thiêng liêng trong gia đình của những 
kẻ tin vào Người. Thánh Thể của Người và Lời Hằng Sống sẽ 
là lương thực bồi dưỡng cho từng người và cho cả cộng đoàn. 
Hãy kết hiệp với nhau trong tình thương của một Thầy Chí 
Thánh là Giê-su, và hãy xúm xít lại với nhau chung quanh bàn 
tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa, để đức tin vào Thiên 
Chúa trong Đức Giê-su, được củng cố, duy trì và lớn lên trổ 
sinh hoa trái cứu độ cho mình và cho muôn người. “Còn các 

con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. 
 Lạy Chúa, xin cho các gia đình, cộng đoàn luôn yêu 

thương, hiệp nhất, bình an nhờ đón nhận và cụ thể sống Lời 
Chúa, sống mầu nhiệm Thánh Thể giữa đời. Amen. 
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16//4/2018  THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH 
Ga 6, 22-29 

ĂN GÌ ĐỂ SỐNG TỚI MAI SAU 
“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, 
nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. (Ga 6, 
27) 

Chỉ với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con các nhỏ, mà 
Chúa đã hóa thành của ăn nuôi cả ngần ấy ngàn người, ăn no và 
dư. Ở trần gian này chẳng có ai có quyền phép như thế. Chuyện 
ăn uống vốn là nhu cầu thiết yếu của con người, nên sau phép 
lạ bánh hóa ra nhiều, nhiều người tìm đến với Chúa Giê-su. 
Biết đâu, lại có một phép lạ nào nữa về chuyện lương thực. Thế 
nhưng, Chúa Giê-su nói: “Các ngươi hãy ra công làm việc 

không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho 

đến cuộc sống đời đời…” 

Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống và công 
việc của chúng ta. Chúng ta vẫn đang làm việc để cộng tác với 
Thiên Chúa kiến tạo cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con 
người; làm việc vì tình thương và trách nhiệm với gia đình, với 
xã hội; làm việc để dâng hiến; làm việc là bẻ bánh đời mình; 
làm việc vì yêu Chúa yêu người; làm việc và kết hiệp với Chúa 
trong công việc; làm việc và trông cậy vào sức Chúa, không ỷ 
lại sức mình. Nhưng cũng không thiếu những người làm việc 
mà không kết hiệp với Chúa, không cậy sức Chúa, lại ỷ sức 
mình; làm việc cho được giàu có, dư thừa, ăn sung mặc sướng 
hơn người…Chúa muốn chúng ta biết rằng: Của ăn của uống 
đời này hay hư nát. Nhà cửa, phương tiện vật chất chẳng phục 
sinh. Ăn gì rồi cũng chết. Ở đâu rồi cùng chết. Hãy ăn chính 
Đức Giê-su. Hãy ở trong Đức Giê-su. Ước gì Lời Chúa và 
Thánh Thể Chúa luôn ở trong chúng ta, mọi lúc, mọi nơi, khi ta 
làm bất cứ việc gì, ở đâu, và lúc nào, để được sống tới mai sau.  

Lạy Chúa, xin cho con tin vào Chúa Giê-su và cùng 
Chúa Giê-su, con sống và làm việc như Chúa muốn. Amen. 
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17/4/2018 THỨ BATUẦN III PHỤC SINH 
Ga 6, 30-35 

ĐÍCH THỰC BÁNH BỞI TRỜI 
“Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời 
đích thực” (Ga 6, 32) 

Dân chúng yêu cầu Chúa Giê-su làm một dấu lạ để họ 
tin Người, như dấu lạ manna từ trời rơi xuống nuôi cha ông họ 
trên đường về Đất Hứa. Chúa Giê-su nói với họ: chính Người là 
Bánh Bởi Trời đích thực. Và họ xin Người ban cho họ bánh ấy 
luôn mãi. Người xác nhận với họ, chính Người là bánh ban sự 
sống. Ai đến với Người sẽ không hề đói; ai tin vào Người sẽ 
không hề khát bao giờ. 

Chúa Giê-su muốn chúng ta bận lòng tới sự sống vĩnh 
cửu, sự sống thần linh của Thiên Chúa. Duy nơi Người mới có 
sự sống ấy, và không hề có ở một nơi nào khác; càng không có 
nơi lương thực phàm trần. Khao khát của Chúa Giê-su cho tới 
lúc này, hôm nay, vẫn luôn là một khao khát rất thời sự trong 
cuộc sống chúng ta. Bởi chúng ta vẫn mãi tìm kiếm cho mình 
sự sống ở đời này, mà quên bẵng đi chúng ta cần có sự sống 
vĩnh cửu. Ai cũng vô tư lao mình vào cuộc kiếm cái sống ở đời 
này. Ai cũng sợ mình thiếu cái ăn, thiếu cái mặc, thiếu phương 
tiện sống. Ai cũng sợ mình không còn được sống trên đời này 
nữa để thụ hưởng cái trần gian này. Nhưng, được mấy ai thấu 
nỗi khát khao của Chúa là: Hãy tìm kiếm sự sống nơi Chúa 
Giê-su để không chỉ được sống bình an hôm nay, mà còn được 
sống hạnh phúc vĩnh cửu? Chúa Giê-su là Bánh Bởi Trời, bánh 
ban sự sống vĩnh cửu. Bởi thế, thiết tưởng, bạn và tôi, chúng ta, 
làm gì thì làm, nhưng trước tiên, hãy kháo khát đón nhận Lời 
Chúa Giê-su và Thánh Thể Người, để được sống hôm nay và 
đời đời. Chúa Giê-su đang mời gọi ta sống sự sống của Người. 

Lạy Chúa Giê-su, con xin tạ ơn lòng khát khao yêu 
thương và trao ban sự sống của Người cho con. Xin cho con 
khát khao đón nhận Lời Người và Thánh Thể Người. Amen.  
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18/4/2018  THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH 
Ga 6, 35-40 

HÃY LÀ MỘT GIÊ-SU MỚI 
“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời 
đời”. (Ga 6, 40) 

Nguyên tổ con người bằng lòng làm nô lệ cho Satan. Vì 
thế, cho đến nay, con người vẫn bị cái bệnh bẩm sinh là luôn để 
lòng mình dễ dãi nghe theo lời đường mật của cơn cám dỗ tận 
hưởng những lạc thú, vật chất, cách vội vàng, chóng vánh, rồi 
chết mà không về được với cội nguồn là Thiên Chúa. Thế 
nhưng, Thiên Chúa xót thương con người, khao khát con người 
sống lại tình Cha con tốt lành, muốn cứu rỗi con người, nên 
Cha đã sai chính Con Một của Người là Đức Giê-su đến trong 
trần gian, mang Tin Mừng Cứu rỗi đến, để ai đón nhận Con của 
Người, thì Người ban cho họ quyền làm Con Thiên Chúa. Thiết 
tưởng, đó là nội dung những bài giáo lý thuở vỡ lòng, ai cũng 
rõ. Ai cũng có thể nói được. Có người còn có khả năng thao 
thao bất tuyệt nữa.  

Lời Chúa mời gọi chúng ta đi từ cái biết, cái thuộc lòng 
ấy, đến cái thực hành ngay trong đời sống chúng ta. Thử hỏi ai 
đã nhìn thấy Đức Giê-su, ai đã thực sự đón nhận Đức Giê-su? 
Cứ nhìn xem đời sống của họ thì biết. Thực tình và khiêm tốn 
mà nhận lỗi mình, các Ki-tô hữu chúng ta vẫn được nghe Lời 
Chúa, vẫn đón nhận Thánh Thể Chúa, nhưng chưa sống thân 
thiết với Đức Giê-su, chưa nên giống Chúa Giê-su. Bởi vậy 
mới có chuyện người ta nhìn các việc chúng ta làm mà chẳng 
ngợi khen Cha chúng ta trên trời, đôi khi còn làm ô danh Cha 
chúng ta nữa. Hãy gặp Đức Giê-su nơi Lời Ngài, nơi Thánh 
Thể và hãy hân hoan để cho Đức Giê-su biến đổi mỗi chúng ta 
nên một Giê-su mới. Ước gì, khi là một Giê-su mới, chúng ta 
sống sự sống đời đời của Thiên Chúa ngay hôm nay. 

Lạy Chúa, xin cho con đón nhận và thực hiện Lời Chúa, 
là sống yêu như Thánh Thể Chúa Giê-su trong đời con. Amen. 
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19/4/2018  THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH 
Ga 6, 44-51 

BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG 
“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”. (Ga 6, 51) 

Chúa Giê-su nói: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, 

là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy…”. Người cho chúng ta 
biết: Ý muốn và khao khát của Thiên Chúa là con người hãy 
đến với Đức Giê-su. Chúa Thánh Thần, sự khôn ngoan của 
Thiên Chúa, sẽ sáng soi con người từ chỗ mê muội tham lam 
cuộc sống phàm trần này đến chỗ ngộ ra sự sống vĩnh cửu trong 
Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, ngọn lửa mến của Thiên Chúa, 
sẽ làm nóng lên trong chúng ta khao khát được yêu và yêu mến 
Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Vâng, đó là cách mà Thiên Chúa 
Cha yêu thương và “lôi kéo” chúng ta tìm đến ơn cứu rỗi, đến 
sự sống trường sinh nơi Chúa Giê-su Ki-tô. Nghĩa là, Chúa 
Giê-su Ki-tô sẽ cho chúng ta “sống lại trong ngày sau hết”.  

Hẳn là, ai cũng phải biết rằng: không có cái gọi là “hằng 
sống” trên cõi đất này. Thế nhưng ai cũng khao khát sống và 
tồn tại, rồi lao mình vào cuộc sinh tồn. Chuyện kiếm cái ăn để 
sống, đã đành. Thời nào cũng có chuyện kiếm cái ăn để sống 
cho sung mãn mà tận hưởng lạc thú thế trần này. Bất chấp giá 
tiền nào, người ta cũng tìm cho được sơn hào hải vị. Bất chấp 
tiếng lương tâm, người ta còn ăn cả thai nhi như ăn một loại 
hàng nàm động vật. Để mà chi? Chúa không muốn chúng ta mê 
muội lao đầu vào cuộc sinh tồn như thế đâu. Vì đó không phải 
là cuộc sinh tồn, mà chính là lao đầu vào cõi chết nghìn thu. 
Hãy tìm đến Đức Giê-su Ki-tô và ăn uống Lời Người và Thánh 
Thể Người. Bởi chính Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. 
Bởi chính Người mới cho chúng ta có cuộc sinh tồn đích thực: 
sống lại trong ngày sau hết, trong Nước của Thiên Chúa.  

Con tạ ơn Chúa đã ban Lời Đức Ki-tô và Thánh Thể 
Người là Bánh Hằng Sống từ trời, cho con tồn tại đời đời. Xin 
cho con khao khát sống sự sống của Đức Ki-tô. Amen. 
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20/4/2018  THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH 
Ga 6, 53-60 

SỐNG NHỜ THỊT MÁU CHÚA GIÊ-SU 
“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống” (Ga 6, 55). 

“Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta 

ăn được?”. Câu hỏi của người Do Thái thuở ấy, vẫn còn là câu 
hỏi của nhiều người hôm nay. Ước gì đó không bao giờ là thắc 
mắc, là tranh luận, là câu nói dửng dưng do lòng nghi ngờ kém 
tin, kém yêu của mỗi Ki-tô hữu Công Giáo. Bởi bài giáo lý về 
Thịt và Máu Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, phải được 
cảm nghiệm bằng chính lòng tin tưởng vào lòng thương của 
Thiên Chúa Cha, phải được cảm nghiệm bằng lòng yêu mến 
Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, và phải được cảm nghiệm 
cách khiêm nhượng về thân phận yếu hèn của mình, cần thiết 
có sự sống của Thiên Chúa. Như vậy, cần có ba nhân đức đối 
thần là Tin, Cậy, Mến mới giúp ta thấu hiểu mầu nhiệm Thánh 
Thể hay nhiệm tích vô cùng cao quý này. Đừng mong hiểu mầu 
nhiệm này bằng trí khôn, sự hiểu biết nhỏ bé của loài người. 

Sau lời truyền phép của Linh Mục, thì cả con người của 
Đức Giê-su đã hiện diện trong hình bánh rượu, và khi chúng ta 
rước lấy, là chúng ta ăn uống chính Thịt Máu Chúa Ki-tô. Đó là 
niềm tin, lẽ cậy trông và lòng yêu mến của chúng ta. Tin Chúa 
Giê-su đang ngự thật cả con người trong ta. Cậy trông Chúa 
Giê-su ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và yêu mến Chúa 
Giê-su, và sống cách sống yêu của Chúa Giê-su, bẻ tấm bánh 
đời mình ra nuôi sống mọi người. Khi rước lấy Mình Máu 
Chúa Giê-su với tâm tình ấy, thiết tưởng chúng ta đã tuyên 
xưng cho mọi người biết rằng: Chúng tôi tin chắc rằng: Đức 
Giê-su đã lấy Thịt Máu Người cho chúng tôi ăn, uống, để 
chúng tôi sống nhờ sức sống của Người, mà tiến về quê hương 
vĩnh cửu, sống cuộc sống hằng sống nhờ Bánh Hằng Sống.  

Tạ ơn Chúa Giê-su đã lấy Thịt Máu mình nuôi sống con. 
Xin cho con rước lấy Người với lòng Tin, Cậy, Mến. Amen. 
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21/4/2018 THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH 
Phúc Âm: Ga 6, 61-70 

SỐNG CÔNG CHÍNH THEO LỜI CHÚA DẠY 
“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự 
sống” (Ga 6, 70) 

Người Do Thái nói: “Lời Chúa nghe chói tai”. Dễ hiểu 
thôi. Bởi vì Lời Chúa dạy con người sống công chính. Trong 
khi đó, loài người nghĩ rằng: ở đời này, mà sống công chính thì 
có gì mà vui. Hay đúng hơn, con người còn mê muội tìm vui 
nơi những lạc thú chóng qua, thì nghe sao được, chấp nhận sao 
được loại hạnh phúc siêu nhiên nơi Thần Trí? Con người còn 
ảo tưởng sống và tồn tại trường cửu trên cõi đất này, thì chấp 
nhận sao được chuyện chết, sống lại, và sống đời sau? Con 
người còn mãi để lòng hướng đến những chuyện thấp hèn mà 
lấy làm vui, thì làm sao mà nghe được Lời dẫn đường hướng 
thượng, hướng lên trời, hướng đến sự sống vĩnh cửu? Họ không 
chấp nhận lời Chúa, vì không muốn sống công chính. 

Có vẻ như con quỷ thời nay nó ranh hơn thời xưa rồi. Nó 
không xúi giục chúng ta nói: lời Chúa chói tai. Nhưng nó bảo 
chúng ta long trọng rước lấy Lời Chúa như Lộc Xuân; nó bảo 
chúng ta nói Lời Chúa thật hay, giảng giải thật giỏi cho người 
ta biết mình quý Lời Chúa, còn việc sống Lời Chúa thì không 
mảy may, đôi khi còn ngược lại. Rõ là: nghe Lời Chúa thì cứ 
nghe, mà làm theo lời thế gian có lợi hơn, vui hơn thì cứ làm. 
Đừng nói bừa rằng: Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời, 
nhưng con cần sự sống đời này. Chúa biết rõ mỗi tấc lòng 
chúng ta. Đừng lừa dối Chúa nữa. Đừng phỉnh gạt Chúa nữa. 
Đừng ngụy biện nữa. Những hãy chân thành đón nhận và thực 
hành Lời Chúa dạy. Hãy tìm cho được nguồn bình an đích thực 
cho tâm hồn, khi sống công chính như Lời Chúa dạy.  

Lạy Chúa, xin giúp con buông bỏ mê đắm thế trần, và 
quyết tâm sống công chính theo Lời Chúa dạy, để được hạnh 
phúc bình an thật, và được sống muôn đời. Amen. 
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22/4/2018  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. 
Ga 10, 11-18 

DÁM SỐNG, DÁM CHẾT VÌ YÊU 
“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11) 

Chúa Giê-su, được Chúa Cha sai đến, để tỏ bày lòng yêu 
thương của Thiên Chúa cho con người, và vận mệnh của con 
người được trao cho Chúa Giê-su. Vì thế, Người nói: “Ta là 
Mục Tử Tốt Lành” và “Mục Tử thí mạng sống mình vì đoàn 
chiên”. “Thí mạng sống” không có nghĩa là liều mình vào chỗ 
chết một cách oan uổng, vô nghĩa, nhưng là sẵn sàng dâng hiến 
mạng sống quý giá của mình làm lễ vật toàn thiêu, để Thiên 
Chúa Cha vui lòng mà tha thứ tội lỗi cho nhân loại, mà mở cửa 
Nước sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Vâng, cái chết của Chúa 
Giê-su trên Thập Giá, là cái chết của Mục Tử Nhân Lành chết 
cho đoàn chiên được sống. Bởi, Người đã sống lại, để ai tin vào 
Người sẽ được sống lại với Người. Hơn nữa, Người còn để lại 
chính Thánh Thể Người nơi bí tích huyền diệu, làm lương thực 
cho con người trên đường lữ hành về Thiên Quốc.   

Chúa muốn mỗi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình mục tử 
của Chúa trong đời sống gia đình, cộng đoàn giáo hội, xã hội. 
Cha mẹ là mục tử của con cái. Anh chị là mục tử của các em. 
Những người có vai trò trách nhiệm trong cộng đoàn đều là 
những mục tử. Hãy noi gương Mục Tử Nhân Lành là Chúa 
Giê-su, để biết trải lòng yêu thương đoàn chiên bé nhỏ của 
mình. Thiếu lòng hiền lành khiêm nhượng, thiếu yêu thương 
những người thuộc về mình, thì chắc chắn cũng sẽ thiếu nhẫn 
nại, thiếu khoan dung, thiếu thấu cảm, thiếu hy sinh cho đoàn 
chiên. Mục tử phải gánh cái gánh nặng cho đoàn chiên, và 
không bao giờ là cái gánh nặng cho đoàn chiên cả. Cha mẹ nuôi 
nổi 10 đứa con, nhưng 10 đứa con không nuôi nổi một mẹ già 
Mục tử là người dám sống, dám chết vì yêu đoàn chiên. 

Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn mục tử nhân lành, cho 
chúng con dám sống, dám chết vì yêu như Chúa đã yêu. Amen.  
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23/4/2018  THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH  
Ga 10, 1-10 

VINH DỰ SỐNG TRONG GIÁO HỘI CỦA NGƯỜI 
“Ta là cửa chuồng chiên”.(Ga 10, 7) 

Chúa Giê-su nói: “Ta là Cửa Chuồng Chiên”, nghĩa là 
ai cũng phải đi qua cửa, là qua chính Người, mới vào được 
chuồng chiên của Người là Giáo Hội. Tất cả những ai không 
qua Người mà leo trèo theo lối khác để vào chuồng chiên đều là 
người gian, kẻ trộm. Những con chiên qua cửa Đức Giê-su mà 
vào, thì nghe tiếng Người, hiểu tiếng Người, hân hoan để 
Người dẫn đi tới đồng cỏ xanh tươi, tới nguồn suối mát, để 
người bồi dưỡng sinh lực và sống an bình thảnh thơi. 

 Giáo Hội mà Chúa Giê-su đã thiết lập là Giáo Hội duy 
nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.  Mỗi chúng ta, là 
Ki-tô hữu Công Giáo, được vinh dự nhận lãnh Bí tích Rửa Tội 
là đi vào đúng cửa để sống trong ràn chiên của Chúa Giê-su Ki-
tô, trong Giáo Hội của Người. Hãy quý chuộng ơn Đức Tin ấy 
bằng việc khước từ nghe tiếng kẻ lạ, từ chối lời mời mọc dỗ 
dành của kẻ ngoài ràn chiên, can đảm từ chối lời xúi giục của 
những kẻ phá hoại sự hiệp nhất của Giáo Hội.  Hãy quý chuộng 
ơn Đức Tin của chúng ta, và thể hiện lòng quý chuộng ấy bằng 
việc “nghe tiếng Người, hiểu tiếng Người, tin tưởng để Người 
dẫn chúng ta đi” vào nguồn ân sủng của Người là các Bí Tích, 
đặc biệt là Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể. Hãy luôn 
nhớ cho rằng: chỉ trong Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta mới có 
một mối tình đích thực đúng nghĩa, mới có một chân lý vững 
bền, mới có một sự sống viên mãn. Hãy thuộc trọn về Đức Giê-
su Ki-tô, để thuộc trọn về Giáo hội của Người, và từ đó, chúng 
ta mới nói được là thuộc trọn về nhau, hôm nay trên dương trần 
này, và mai sau trong Nước Thiên Chúa.  

Lạy Chúa Giê-su, con được vinh dự sống trong Giáo Hội 
của Người. Xin cho con lắng nghe, thấu hiểu, thực hành Lời 
Người dạy và ký thác trọn đời con trong tay Người. Amen. 
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24/4/2018  THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH  
Ga 10, 22-30 

CHỈ NƠI ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ 
“Tôi và Cha Tôi là một”. (Ga 10, 30) 

“Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng 

theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao 

giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi”. 
Như thế là Chúa Giê-su nói rất rõ cho người Do Thái biết về sứ 
mệnh của Người đã được Chúa Cha trao phó. Sứ mệnh ấy là: 
rao giảng Tin Mừng cho con người, Tin Mừng ấy chính là 
Người, ai tin vào Người thì được Người bảo vệ không hư mất, 
nhưng được sống đời đời. Người còn bảo đảm những lời Người 
nói là chân thật theo ý của Chúa Cha, khi xác nhận với người 
Do thái rằng: “Tôi và Cha Tôi là một”.  

Người Do Thái không hiểu nổi chuyện Đức Giê-su là 
một con người mà lại có quyền năng của Thiên Chúa như vậy. 
Họ không tin, là bởi lòng kiêu căng của họ muốn dựng nên một 
Đấng Thiên Sai theo ý họ, phải là oai phong lẫm liệt, phải là áo 
mão uy nghi… Lòng kiêu căng của họ đã bịt tai, bịt mắt, đóng 
kín bưng cõi lòng họ trước Tin Mừng. Họ muốn có một loại 
Tin Mừng theo hiểu biết phàm trần của họ. Nếu như lòng họ 
khiêm nhượng, nhận ra cái hiểu biết của mình là cái hiểu biết 
quá bé nhỏ so với sự khôn ngoan thượng trí vô cùng của Thiên 
Chúa, thì họ đã nhận được ơn đức tin vào Chúa Giê-su rồi. Còn 
chúng ta thì sao? Khi đã tin vào Đức Giê-su và sống trong ràn 
chiên của Người, thì đừng ngờ vực hay còn trông ngóng một ơn 
cứu độ nào khác ngoài Chúa Giê-su Ki-tô. Trần gian này, 
không có cái bảo hiểm nào bền vững. Không có an bình, hạnh 
phúc nào là đích thực. Chỉ trong Chúa Giê-su chúng ta được 
bảo đảm sống an bình thật, hạnh phúc thật và sống muôn đời. 

Lạy Chúa Giê-su, xin con tin vững rằng chỉ nơi Chúa 
con mới được bình an thật, hạnh phúc thật và được ơn cứu độ là 
sự sống đời đời trong Nước cúa Thiên Chúa. Amen. 



 31 

25/4/2018  Thứ Tư.  
THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 
Mc 16, 15-20 

SỐNG ĐÚNG ĐIỀU MÌNH RAO GIẢNG 
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng” (Mc 16, 
15) 

Chúa Giê-su Phục Sinh trước khi về trời đã để lại một di 
chúc quan trọng cho các môn đệ yêu dấu của mình, đã 
đượcThánh Marcô ghi lại rằng: “Các con hãy đi khắp thế gian, 

rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật…” . Kết luận trình thuật, 
Ngài viết: “Các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng 

hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những 

phép lạ kèm theo”. Thánh Mar-cô là người tường thuật và cũng 
là người thực hiện trọn vẹn di chúc cùng với các bạn tông đồ. 
Ngài đi truyền giáo với Thánh Phaolô. Ngài đi truyền giáo với 
Banaba. Ngài đi theo và làm phụ tá cho Thánh Phêrô. Ngài làm 
giám mục phục vụ cộng đoàn Alexadre. Cuối cùng, Ngài đã 
viết và lưu truyền cho hậu thế cuốn Tin Mừng mang tên Ngài, 
Tin mừng theo Thánh Marcô.  

Thánh Marcô, một thánh sử làm môn đệ cho Phê-rô, 
chúng ta không ngạc nhiên với cách văn đơn sơ, mộc mạc, chân 
chất như tính tình của Thánh Phê-rô và của người viết. Hãy tạ 
ơn Chúa vì Chúa đã dùng mỗi người vào công việc Loan Báo 
Tin Mừng Nước Chúa, trong đó, có cả mỗi người chúng ta. Xin 
đừng ai từ chối ơn gọi Loan Báo Tin Mừng. Điều quan trọng là 
hãy nhận ra ơn gọi và công việc mà Chúa muốn chúng ta thực 
hiện. Nhưng tất cả đều có chung một điểm là hãy sống công 
chính đúng như lời Chúa dạy, để mọi người nhìn vào đời sống 
đức Tin, Cậy, Mến, của chúng ta mà nhận ra Tin Mừng của 
Chúa Giê-su đã trổ sinh hoa trái công chính, trổ sinh hoa trái 
bình an thiện hảo nơi chúng ta.  

Lạy Chúa, xin cho con noi gương Thánh Mar-cô, sống 
công chính như Lời Chúa dạy và con đã loan truyền. Amen. 
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25/4/2018 THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH 
Ga 12, 44-50 

KHIÊM NHƯỢNG ĐÓN ÁNH SÁNG KHÔN NGOAN 
“Ta là sự sáng đã đến thế gian”. (Ga 12, 46) 

Chúa Giê-su nói Người là sự sáng đã đến thế gian. Ai 
tiếp nhận ánh sáng thì không còn sống trong bóng tối tăm nữa. 
Ánh sáng của Chúa Giê-su chính là sự khôn ngoan thượng trí 
của Thiên Chúa, chiếu giãi và bóng tối ngu muội của con người 
trần gian. Tiếc là, con người trần gian có ai tự cho mình là ngu 
muội đâu, lại còn cho mình là khôn ngoan nữa là khác. Chúa 
biết rõ cái mà con người trần gian gọi là khôn ngoan, chính là 
quà tặng của Satan mang tên kiêu ngạo. Bởi, ngay từ buổi đầu 
sáng thế, Sa-tan đã nói với E-và rằng cứ ăn quả này đi thì ông 
bà sẽ sáng láng bằng Thiên Chúa ấy mà. Rồi cứ thế, con người 
dìm mình trong vũng tối mịt mù của sự chết, mà vẫn kiêu căng 
tự phụ về cái hiểu biết, khôn ngoan bé mọn của mình. Họ 
không tin và đón nhận Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, vì theo hiểu 
biết khôn ngoan của họ thì Đấng Ki-tô chưa đến. Đúng là một 
thứ hiểu biết ngu muội của loài kiêu căng. 

Chúa Giê-su kiên nhẫn nói với người kiêu ngạo cứng tin, 
những mong họ nhận ra ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa. 
Chúa cũng đang kiên nhẫn nói với chúng ta, hậu duệ của giống 
dòng kiêu ngạo, rằng: hãy chọn lấy Chúa Giê-su là ánh sáng, là 
khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa. Muốn thế, hãy từ bỏ 
dứt khoát cái kiêu căng tự phụ của trí hiểu hèn mọn nơi mình 
đi. Bao lâu chúng ta tự phụ về khả năng hiểu biết của chúng ta, 
thì bấy lâu chúng ta chưa nhận ra ánh sáng Tin Mừng. Bao lâu 
còn tự phụ về tài sức của mình, thì bấy lâu chúng ta còn tỏ ra 
bất cần sự can thiệp của Thiên Chúa. Đừng nói tôi tin vào Đức 
Ki-tô, mà vẫn tiếp tục sống cách kiêu căng của con người cũ. 

Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhượng nhận ra sự ngu 
muội của con, để con đón nhận ánh sáng khôn ngoan của Thiên 
Chúa, nơi Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu chuộc con. Amen. 
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26/4/2018  THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH 
Ga 13, 16-20 

TRUNG THÀNH THỰC HIỆN THÁNH Ý CHA 
“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy” (Ga 13, 20) 

Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Tôi tớ không trọng 

hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình”. 
Người muốn cho các môn đệ Người biết rằng Người luôn tuân 
phục Thánh Ý Cha, Đấng đã sai Người hoàn thành kế hoạch 
cứu độ. Bởi thế, nếu có một môn đệ nào phản bội Người, thì rõ 
là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ 

gót lên đạp Ta. Và việc ấy là việc đáng tiếc cho người phản bội, 
còn chương trình của Thiên Chúa Cha thì không thể vì điều 
đáng tiếc ấy mà phải ngưng thi hành. Chúa còn xác nhận cái 
tương quan thông hiệp của những người sống và thực thi thánh 
ý Chúa: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón 

nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy” 

Ai trung thành với Đức Giê-su là trung thành với Thiên 
Chúa Cha, xứng đáng được nối kết trong sự sống của Thiên 
Chúa. Ai phản bội Chúa Giê-su là phản bội Chúa Cha, sẽ bị cắt 
đứt khỏi sự sống muôn đời. Từ sự hiệp thông huyền nhiệm ấy, 
ai đón nhận các môn đệ trung thành của Chúa Giê-su, cũng sẽ 
được đón nhận Chúa Giê-su và chính Thiên Chúa. Chúa Giê-su 
cũng đã sai chúng ta đi và mời gọi chúng ta trung thành kết 
hiệp với Lời Người, với Thánh Thể Người và với sứ mệnh 
Người trao phó: thực thi thánh ý Chúa trong mọi nơi, cho mọi 
người được ơn cứu rỗi. Ai thực hiện Thánh ý Chúa trong Đức 
Giê-su, vì danh Chúa, là môn đệ trung thành với Đức Giê-su và 
Thiên Chúa. Ai không thực hiện thánh ý Chúa trong Đức Giê-
su, lại làm mọi việc theo ý mình, vì danh mình, thì ấy là người 
phản bội, chống lại kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  

Lạy Chúa Giê-su, con xin tạ ơn Chúa đã tín nhiệm và sai 
con đi vào đời. Xin giúp con can đảm và trung thành thực hiện 
việc đúng Thánh ý Chúa, và vì danh Chúa mà thôi. Amen. 
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27/4/2018  THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH 
Ga 14, 1-6  

THẦY Ở ĐÂU, CÁC CON CŨNG Ở ĐÓ 
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 6) 

“Trong nhà Cha có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho 

các con…Dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con 

đi. Thầy ở đâu, các con ở đó”. “Thầy là Đường, là Sự Thật và 

là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. 
Như những lời tình cuối. Thật ấm áp. Thật nồng nàn tình Thầy 
trò. Lời tình cuối còn là lời hẹn trùng phùng Thầy trò trong nhà 
Cha, trong Nước Thiên Chúa, trong cõi sống muôn đời. Chúa 
Giê-su đã bảo đảm cho cuộc hò hẹn trùng phùng ấy bằng lời 
khẳng định về sứ vụ của Người: Chính Người là Con Đường 
đưa đến với Cha, chính Người là Sự Thật của Cha, và cũng 
chính Người là Sự Sống của Cha.  

Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta đừng xao 
xuyến, đừng âu lo, nhưng hãy tin tưởng vào Người, hãy cậy 
trông Người, hãy yêu mến Người và yêu mến nhau như Người 
đã sống và đã yêu, chắc chắn chúng ta sẽ đến được với Cha, sẽ 
được trùng phùng với Người và trùng phùng với nhau trong 
Nước của Thiên Chúa. Không có chủ nghĩa, triết thuyết nào ở 
trần gian này dẫn ta về với Cha, duy chỉ có Giáo Lý, Tin Mừng 
Chúa Ki-tô là con đường đưa ta đến với Thiên Chúa, nguồn cội 
của ta. Không có gì ở trần gian này là hiện hữu trường cửu, vì 
tất cả phải tan biến, chỉ có Thiên Chúa trong Đức Giê-su là sự 
thật vĩnh tồn. Không có sự sống nào trên trần gian này mà 
không chấm dứt, chỉ có sự sống của Thiên Chúa trong Đức 
Giê-su là trường sinh, là hằng sống mà thôi.  Ước gì, đó cũng 
phải là niềm xác tín của mỗi chúng ta, để chúng ta đặt trọn 
niềm tin, cậy, mến nơi Chúa Giê-su và được trùng phùng với 
Người và với nhau trong lòng yêu thương của Cha muôn đời. 

Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa là Đường, là Sự 
Thật, và là Sự Sống muôn đời cho con trong Nước Cha. Amen. 
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28/4/2018  THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH  
Ga 14, 7-14  

CHÚA GIÊ-SU HIỆN DIỆN, ĐỒNG HÀNH, NÂNG ĐỠ 
“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha” (Ga 14, 9) 

Một lần nữa Chúa Giê-su xác minh tương quan thông 
hiệp giữa Người với Chúa Cha. Người muốn củng cố niềm tin 
của các môn đệ Người trước khi Người lìa xa họ mà trở về 
cùng Cha. Đây là những lời tình tha thiết nhất phát xuất từ nỗi 
lòng của một Con Thiên Chúa làm người: tình kính mến vâng 
phục Cha, Người đã đến để thực hiện theo đúng chương trình 
của Cha; tình yêu thương trìu mến những môn đệ của mình, là 
những người sẽ phải nối tiếp công cuộc cứu thế tại trần gian 
này cho đến tận thế: Người không muốn các môn đệ Người 
phải xao xuyến vì không còn được nhìn thấy, gặp gỡ người ở 
trần gian này nữa, và xác quyết với họ rằng Người vẫn luôn 
hiện diện đỡ nâng, đồng hành với các ông trong moi nẻo 
đường. Bao lâu còn tin tưởng sự hiện diện của Người, là bấy 
lâu còn có sự hiện diện của Cha và cả Ba Ngôi Thiên Chúa, cho 
tới ngày thế mạt. “Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin 

Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con”.  

Hãy luôn tin tưởng rằng Chúa Giê-su vẫn đang hiện diện 
trong chúng ta, trong mỗi người, trong từng trang Tin Mừng, 
trong Thánh Thể, để đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong việc 
tiếp tục thực hiện ý định tốt lành của Thiên Chúa là Loan Báo 
Tin Mừng Cứu Thế. Bao lâu chúng ta còn xác tín vững vàng 
điều này, thì bấy lâu, chúng ta được bình an vui mừng đón nhận 
những thành quả cho Thiên Chúa, vì không phải chúng ta nói, 
chúng ta làm, mà là Chúa Giê-su đang thực hiện mọi việc theo 
ý Cha, trong chúng ta. Và nếu chúng ta không kết hiệp với 
Chúa Giê-su mà thực hiện ý Cha, thì dĩ nhiên, công việc Loan 
Tin Mừng sẽ không đạt được mục đích như ý Chúa muốn.  

Lạy Chúa, xin cho con tin vững rằng Chúa Giê-su đang 
hiện diện, đồng hành và nâng đỡ con trên đời. Amen. 
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29/4/2018  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. 
Ga 15, 1-8 

Ở LẠI TRONG ĐỨC KI-TÔ 

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều 
trái” (Ga 15, 5) 

Chúa Giê-su rồi sẽ trở về cùng Chúa Cha, nhưng Người 
luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các môn đệ của Người 
còn đang tiếp nối sứ vụ cứu thế. Vì thế Người tha thiết mời gọi 
các môn đệ hãy ở lại trong Người, nghĩa là đừng tách rời hay 
cắt đứt sự thông hiệp với Người, vì khi thông hiệp với Người là 
thông hiệp với cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Hãy duy trì bền vững 
sự thông hiệp với Người như cành nho trong một thân nho. 
Chính Người là Cây Nho Thật, cây nho của Thiên Chúa, để từ 
đó, một Vườn Nho Mới là Giáo Hội sẽ xinh tươi sống động 
những mùa hoa trái tốt tươi là hồng ân cứu rỗi cho con người.  

Ở lại trong Đức Ki-tô, cũng là lời tình tha thiết Người 
muốn tỏ bày và mời gọi mỗi chúng ta. Hãy ở lại trong Người 
với trọn niềm tin, với vững vàng lẽ cậy trông và nồng nàn tình 
yêu mến. Chính Người, chính sức sống của Người, sẽ thực hiện 
tất cả mọi việc nơi con người hèn mọn bé nhỏ của mỗi chúng 
ta, để công việc của chúng ta mang lại hiệu quả tốt lành cho 
mình và cho mọi người là Bình An, Thiện Hảo, Hạnh Phúc và 
Ơn Cứu Rỗi. “Hãy ở lại trong Đức Ki-tô” còn là chuẩn mực để 
chúng ta rà soát lại cuộc sống Đức Tin và cuộc đời của mình. 
Bao lâu chúng ta còn hướng chiều về những mụ mị bất chính, 
còn tội lỗi, còn đau khổ, còn bất hạnh, còn chán chường… là 
dấu hiệu cho thấy chúng ta đã tách rời, hay cắt đứt sự thông 
hiệp với Chúa Ki-tô, như cành nho khô gãy. Chúa Giê-su 
không muốn chúng ta đau buồn, thất bại. Chúa không muốn 
chúng ta chết khô. Người tha thiết muốn chúng ta kết hợp với 
Người để được sống, sống dồi dào, và sinh hoa kết trái.  

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin cho con biết con cần có 
Chúa, và kết hiệp với Chúa luôn, ở lại trong Chúa luôn. Amen.  
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30/4/2018  THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH 
Ga 14, 21-26 Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng. 

KHÔNG PHẢI CON YÊU, NHƯNG THÁNH THẦN… 
“Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con 

mọi điều” (Ga 14, 26) 
Chính Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội, trong chúng ta, 

sẽ làm cho mọi Lời Đức Ki-tô tồn tại và trổ sinh hoa trái trong 
lòng thế giới. Đúng như Chúa Giê-su nói: Nhưng Ðấng Phù 

Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính 

Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất 

cả những gì Thầy đã nói với các con. Qua hơn hai ngàn năm, 
Giáo Hội Chúa Ki-tô công chính, sự thật, sự sống, vẫn đang 
đứng vững giữa lòng thế giới đầy bất chính, dối gian và sự chết. 
Đứng vững để nối tiếp công cuộc cứu thế của Thiên Chúa cho 
đến hết mọi dân nước, cho đến con người cuối cùng trong nhân 
loại. Giáo Hội mãi đứng vững và trổ sinh hoa trái cứu độ nhờ 
Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ mà Thiên Chúa sai đến theo 
yêu cầu của Đức Giê-su. Hãy tin vững, không chút nghi ngờ. 

Vâng, hãy tin vững vào Chúa Thánh Thần. Không phải 
chúng ta nghĩ tưởng, mà là chính Chúa Thánh Thần, Đấng Phù 
Trợ đã và đang hướng dẫn chúng ta chiêm niệm điều mầu 
nhiệm. Không phải chúng ta rao giảng mà là Chúa Thánh Thần 
đang nói thay cho chúng ta Lời Tỏ Tình gửi đến toàn thế giới. 
Không phải chúng ta viết, mà chính là Chúa Thánh Thần đang 
cầm tay ta nén nót từng chữ trong thông điệp yêu thương của 
Thiên Chúa. Không phải chúng ta yêu, mà Chúa Thánh Thần 
đang đốt lên trong trái tim chúng ta bừng bừng ngọn lửa mến: 
Yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Chúa Giê-su, yêu mến nhau, 
yêu mến cả và nhân loại. Tất cả bởi Thánh Thần. Hãy tin vững, 
tạ ơn, kết hiệp mật thiết và ký thác nơi Chúa Thánh Thần, 
chúng ta được bình an, thanh thản, vui sống, tin yêu, hy vọng. 

Lạy Chúa, xin cho con  tin vững Chúa Thánh Thần đang 
sống, đang yêu, và làm tất cả vì yêu, trong con. Amen. 
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ĐÃ CÓ MỘT CÕI VỀ 
 

 
 

Vui lên em, đã có một cõi về 
Là bãi đậu, là bến quê vĩnh cửu 

Nơi hò hẹn sau kiếp người rong ruổi 
Chốn bình yên tao ngộ những niềm yêu 

 

Vui lên em, mục tử đã dựng lều 
Người yêu nhau hãy dìu nhau đi tới 

Kìa đất mới, đồng xanh thơ phơi phới 
Đất của tình trời, vời vợi thanh hương 

 

Vui lên em, đã có một tình thương 
Cao cả hơn, mãnh liệt hơn sự chết 

Triệu triêu năm kinh hoàng, vào hồi kết 
Mồ đá vỡ tung, thần chết khiếp run 

 

Vui lên em, đã có Đấng Anh Hùng 
Trang Chiến Sĩ cùng cỗ xe Thập Giá 
Mở cửa mồ sáng hào quang nhiệm lạ 

Nguồn Phục Sinh, Ơn Phước Cả cho đời 
 

Đã có một cõi về rồi em ơi 
Là cõi sống muôn đời trong Thiên Chúa 

Mừng vui lên xua tan sầu héo úa 
Hát vang lừng câu cảm tạ tri ân 

 

Hương Nam, 19-4-2014 
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