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LỜI TỎ TÌNH 
THÁNG 04-2020 
NĂM LỜI CHÚA 

 

 
 

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 
HƯỚNG TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN 

 
Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban 

tặng cho tôi.  
Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu 

nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên 
nhau trong cõi đời tạm này. 

Quý mến 
 

PM. Cao Huy Hoàng 
31-03-2020  
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01/4 THỨ TƯ TUẦN V Mùa Chay. 
Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42. 

THUỘC VỀ CHÚA KI-TÔ 
“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự 
được tự do” 

Chúa Giê-su đến trần gian để giải thoát con người khỏi 
ách nô lệ của trần gian và tội lỗi. Chúng ta biết mọi sự ở trần 
gian này đều là phù vân, chóng vánh, không mang lại cho 
chúng ta hạnh phúc. Chúng ta biết tiền bạc, sắc đẹp. tên tuổi, 
thành công để có được cả khối danh lợi dục cũng không thỏa 
mản được khát vọng đời mình. Thế mà, chúng ta không dám 
buông tay, còn mãi bám víu…không phải là chúng ta đang sống 
trong cảnh nô lệ đấy sao. Việc bằng lòng để mình nô lệ vật 
chất, dẫn chúng ta đến biết bao là tội lỗi với Chúa và với nhau. 
Với Chúa, chúng ta phủ nhận ra sự hiện diện và can thiệp của 
Người. Chẳng khác gì chiếc bình sành dễ vỡ phủ nhận công 
trình của bàn tay ông thợ gốm. Với người, chúng ta tranh giành 
nhau vun vén cho mình bất chấp mọi thủ đoạn, và nhất là muốn 
tích  lũy, sợ chia sẻ cho người. Không phải là tội lỗi đó sao.  

Quả thực, chúng ta đang mất tự do mà không hay biết. 
Sự tự do đích thực mà Chúa Giê-su ban tặng cho chúng ta qua 
cái chết của Người là tự do hướng tới một cuộc sống an bình 
hạnh phúc thật trong Nước Thiên Chúa. Chọn lựa là hy sinh. Ai 
chọn Chúa Giê-su để được sống đời đời, thì phải hy sinh những 
gì dẫn chúng ta tới chỗ chết ngàn đời. Và ngược lại, ai chọn 
trần gian này là chỗ hạnh phúc vĩnh cửu, thì mất cả đời này, 
mất cả đời sau. Hãy cảnh giác: ma quỷ vẫn luôn tìm mọi cách 
định hình trong chúng ta chuẩn mực bình an hạnh phúc dựa 
trên những thành tựu danh lợi dục trần gian, để chúng ta phải 
mất hạnh phúc ngàn đời trong Nước Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa 
Ki-tô, sống theo Lời người dạy, bằng lòng chết mọi ước muốn 
phù vân, để sống yêu thương và sống lại với Người. Amen.  
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Lạy Chúa, cơn đại dịch covid làm thế giới ngưng tất cả 
mọi công việc, mọi dự tính, mọi kế hoạch, kể cả mọi chuyện vui 
chơi, giải trí, xin cho chúng con biết dùng cơ hội thuận tiện này 
mà sám hối tội đã tự do buông mình theo danh lợi dục, và khẩn 
cấp trở về sống trong ân nghĩa Chúa. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
02/4 THỨ NĂM TUẦN V Mùa Chay. 
St 17,3-9; Ga 8,51-59. T.Phanxicô Phaolô, ẩn tu. 

CHÚA GIÊ-SU LÀ ƠN CỨU RỖI 
“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được 
thấy ngày của Ta” 

Người Do Thái tự phụ là con cháu của Tổ Phụ Abraham. 
Họ ảo tưởng rằng, đã là con cháu của Tổ Phụ Abraham thì ắt sẽ 
được sống đời đời. Bởi vậy, khi nghe Chúa Giê-su nói “Ai giữ 
lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”, họ cho là Người bị 
quỷ ám nói điều quái gỡ, và họ muốn ném đá Người.  

Chúa Giê-su dần dần mạc khải cho người Do Thái biết 
về con người và sứ vụ của Người, là đến để cứu rỗi nhân loại. 
Mạc khải về ơn cứu rỗi sẽ hoàn tất nơi sự chết và phục sinh của 
Người. Ngoài Đức Giê-su, không có ơn cứu rỗi nào khác, 
không có nguồn bình an hạnh phúc nào đích thực. Ngay cả tổ 
phụ Abraham cũng mong chờ được thấy ngày Chúa Giê-su đến 
cứu chuộc dân Người, nhưng rồi cũng phải chết đi trước ngày 
Con Người xuất hiện. Tổ phụ Abraham, được gọi là “cha của 
các kẻ tin”, nhưng những người vỗ ngực xưng tên mình là con 
cháu của tổ phụ, thì lại cứng lòng tin. Tổ phụ hân hoan vui sống 
trong niềm hy vọng được nhìn thấy Đấng Thiên Sai đến, còn 
con cháu thì muốn loại trừ Đấng Thiên Sai khỏi danh sách 
những người sống trong đất nước Do Thái kiêu hãnh.  
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Lòng tự phụ, kiêu căng luôn chống lại Thiên Chúa, và 
cản đường của ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hãy 
nhận ra sự hèn kém, bất lực của mình trong mọi sự, và nhất là 
trước sự chết, để tin nhận Chúa Giê-su là bình an, là hạnh phúc, 
là ơn cứu rỗi của mình. Bao lâu còn sống kiêu căng, thì bấy lâu 
còn xa Nước Thiên Chúa lắm, và có nguy cơ chết đời đời. 

Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường tin nhận Chúa 
Giê-su là Cứu Tinh của con, để con luôn tin tưởng, trông cậy, 
mến yêu, và sống theo lời Người dạy, yêu theo cách của Người 
đã yêu, hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Amen. 

Lạy Chúa, biến cố đại dịch Covid là lời nhắc nhở của 
Chúa cho toàn thể nhân loại rằng: nếu không có ơn Chúa phù 
trợ, thì con người hoàn toàn bất lực trước sự chết của cả loài 
người. Xin Chúa ban cho chúng con và mọi người biết khiêm 
nhượng và khẩn cầu ơn Chúa chữa lành và cứu thoát. Amen. 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
03/4 THỨ SÁU TUẦN V Mùa Chay. 
Gr 20,10-13; Ga 10,31-42. 

SỰ THẬT NGÀN ĐỜI: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU 
“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ” 

Chúa Giê-su là Tình Yêu của Thiên Chúa, là ơn cứu rỗi 
cho nhân loại. Đó là Sự thật của Nước Thiên Chúa, nhưng con 
người không muốn tin. Bởi, nếu tin đó là sự thật, thì hẳn là con 
người phải bỏ đi con đường gian dối và phải sống theo con 
đường sự thật mà Lời Chúa Giê-su đã chỉ, đã dạy. Một sự thật 
vinh hiển, uy quyền, chi thánh lại được bày tỏ trong một dáng 
vẻ người quá ư là tầm thường bé mọn, dân giả, và cả trong thân 
phận người bị chống đối, lên án, bị xem là mạt hạng, và bị trần 
gian tìm bắt tìm giết để loại trừ. Thiên Chúa muốn ẩn giấu một 
sự thật vinh quang cao siêu huyền nhiệm, để chỉ mạc khải cho 
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những kẻ bé mọn mà thôi. Bởi vì, Con Thiên Chúa phải hóa 
nên tầm thường như thế, chịu đau khổ cùng cực như thế, mới 
có thể đánh đổi lại ơn tha thứ cho loài người kiêu căng, muốn 
vinh quang mà không qua gian khổ.  

Những người theo Chúa Ki-tô, phải đi đúng con đường 
của Chúa Ki-tô đã đi, là khiêm nhượng, là đau khổ mới có thể 
nhìn thấy được sự thật của Con Thiên Chúa là vinh quang, là 
xót thương, là khoan dung tha thứ. Ai không can đảm bước 
theo con đường khiêm nhường, đau khổ của Người, thì sẽ 
không thể nào chạm tới được sự thật quý giá là sự sống đời đời 
trong Nước Chúa, và dĩ nhiên là không làm chứng được cho sự 
thật. Cũng vậy, ai không khiêm nhượng bé mọn cúi xuống, đặt 
đôi mắt, đặt bàn tay xuống những mảnh đời cùng khốn, thì 
cũng không thể diễn tả được tình yêu, nếu không nói là họ mãi 
còn là người vô cảm, không xứng đáng với ơn cứu độ của 
người “chết vì yêu”.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con đặt trọn niềm tin vào Chúa 
Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất, và thể hiện niềm tin ấy bằng 
cách sống yêu như Người đã sống yêu. Amen. 

Lạy Chúa, biết bao người và cả chúng con nữa đang đau 
khổ vì cảnh tang thương chết chóc trong mùa dịch bệnh này. 
Xin Chúa cho chúng con hoàn toàn tín thác vào Chúa, và  tin 
tưởng rằng Chúa đang có cách của Chúa để cứu rỗi mọi người 
thoát khỏi sự chết ngàn đời trong hỏa ngục. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
04/4 THỨ BẢY TUẦN V Mùa Chay. 
Ed 37,21-28; Ga 11, 45-57. T. Isiđôrô, GM. TSHT 

MỘT NGƯỜI CHẾT CHO CẢ DÂN ĐẶNG NHỜ 
“Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối” 
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Chúa Giê-su đã làm phép lạ cả thể là cho Lagiaro chết 
chôn bốn ngày sống lại. Lagiaro bước ra khỏi mồ trước sự ngỡ 
ngàng thán phục của nhiều người. Các thượng tế và biệt phái 
nghe tin, nhóm họp với mưu đồ loại trừ Chúa Giê-su ra khỏi 
cộng đồng nhân loại, với lý do ngụy biện rằng tránh ngoại xâm, 
nhưng thực ra là để bảo vệ uy tín danh dự của mình. Thượng tế 
Caipha nói: “thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn 
dân bị tiêu diệt”. Ý tưởng này là mầm mống dẫn đến việc phải 
giết chết Chúa Giê-su cho bằng được. 

Câu nói của Caipha, lại trở thành lời tiên báo về cái chết 
của Chúa Giê-su để cứu rỗi toàn nhân loại. Duy chỉ cái chết của 
Con Thiên Chúa mới đủ sức chuộc lại tội lỗi của nhân loại, mới 
làm vui lòng Thiên Chúa Cha, để người tha cho nhân loại án 
phạt “phải chết đời đời”. Cái chết của Chúa Giê-su còn là tâm 
điểm quy tụ toàn thể nhân loại về một mối. Mối ấy chính là 
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mối ấy chính là Nước 
Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu. 

Trong bài hát “Xin Người một khẽ chạm”, có câu: “Mắt 
con vẫn nhìn lên Con Chúa treo trên thập giá, nhưng sao lòng 
chẳng động, dù chỉ là một chút xót xa”. Ước gì, mỗi khi chúng 
ta chiêm ngắm Chúa Giê-su trên thánh giá, hãy để cho trái tim 
mình rung động, cảm mến, tạ ơn Chúa Giê-su. Vì yêu chúng ta, 
Người nên nỗi này. Vì muốn chúng ta được sống đời đời vinh 
hiển, Người phải chịu đau khổ và chịu chết đớn đau. Hơn thế 
nữa, hãy thương yêu mọi người, vì tất cùng được cứu rỗi nhờ 
hy lễ cứu chuộc của Chúa Giê-su. Ai vô cảm với Chúa Giê-su 
trên Thánh Giá, cũng là người chẳng có tình yêu với ai cả. 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con tin cậy mến Chúa trên hết 
mọi sự, và cùng Chúa hy sinh vì yêu thương mọi người. Amen.  

Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con biết chạnh thương 
biết bao người đau khổ trong cơn dịch bệnh, và luôn biết hãm 
mình, hy sinh ăn chay đền tội, cùng dâng lời cầu nguyện khấn 
xin Chúa chữa lành những người bệnh, chấm dứt sự lan tràn 
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lây nhiễm, và cho mọi người nhận biết Chúa và tôn thờ Chúa. 
Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
 
 
05/4 CHÚA NHẬT LỄ LÁ. 
Mt 21,1-11.và Bài Thương Khó Mt 26,14-27,66 

CON ĐƯỜNG DẪN VÀO VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU 
Chúa Giê-su tiến vào thành thánh Giêrusalem trong 

tiếng reo hò: “Hoan hô con vua Ðavit! Chúc tụng Ðấng nhân 
danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!”. Đây là lần đầu 
tiên trong cuộc đời trần thế của Chúa Giê-su được mọi người 
tung hô đúng với Bản Tính và Sứ Vụ của Người. Người là 
Đấng được Thiên Chúa sai đến để làm Vua cai trị muôn dân 
nước. Nhưng cách lên ngôi Vua của con Thiên Chúa là tỏ bày 
tình yêu của Vua đối với con dân bằng cái chết cứu độ.  

Lễ lá khai mạc tuần thánh, tưởng niệm những ngày tình 
yêu của Thiên Chúa đạt đến đỉnh điểm qua cuộc thương khó và 
tử nạn của Chúa Giê-su,  trong vai trò Tôi Trung của Thiên 
Chúa, đến để thi hành tuyệt đối Thánh Ý của Thiên Chúa Cha, 
giàu lòng xót thương.  

Lễ lá mời gọi chúng ta suy tôn Chúa Giê-su là Vua Tình 
Yêu lên ngôi Vua trên Thánh Giá. Và còn mời gọi chúng ta, 
những con dân của Người, cũng hãy chọn con đường hy sinh, 
đau khổ, dâng hiến vì yêu nhau, vì yêu người, yêu đời, để được 
cùng Người tiến vào thành đô vinh hiển của Người là Nước 
Thiên Chúa, là Vương Quốc Hằng Sống trong sự sống đời đời 
với Thiên Chúa. Bài thương khó là cả một hành trình chịu 
thương chịu khó của con Thiên Chúa với không sót một khổ 
đau kinh khủng nhất. Có thể nói, con người, loài thụ tạo, đã 
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hành xử Con của Đấng Tạo Hóa một cách man rợ nhất: bị 
giáng họa vu oan, chịu sỉ nhục, chịu đòn vọt, chịu cô đơn, chịu 
chết cách đau đớn nhục nhã nhất… 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng: Không có con 
đường nào dẫn đến sự sống đời đời ngoài con đường đau khổ vì 
yêu, chết vì yêu của Chúa Giê-su. Xin cho chúng con yêu mến 
Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, chịu chết vì yêu, và anh dũng hân 
hoan bước theo con đường thương khó của Người. Amen. 

Lạy Chúa, trong cơn đại dịch này, có biết bao nhà lãnh 
đạo thương con dân, có biết bao bác sĩ y tá điều dưỡng đang 
chăm sóc chữa bệnh, có biết bao người góp phần mình chống 
dịch, diệt dịch. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh của tình thương 
mục tử, lòng nhiệt thành quảng đại của Chúa Giê-su để họ tận 
tâm tận lực vì sự sống của mọi người.  Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
 
06/4 THỨ HAI TUẦN THÁNH. 
Is 42,1-7; Ga 12,1-11. 

VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ VỚI CHÚA GIÊ-SU 
“Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta” 

Chúa Giê-su đến thăm nhà Lagiaro, người đã chết chôn 
bốn ngày mà Chúa làm cho sống lại. Cô Matta lo phục vụ bữa 
ăn. Maria quỳ dưới chân Chúa. Cô lấy một cân dầu thơm, dầu 
cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình 
mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Giuda cũng có mặt ở đó. Ông 
nghĩ cô Maria làm chuyện lãng phí. Những tốn kém cho Thầy 
để dành cho người nghèo thì hơn. Ý nghĩ ấy, tưởng như là đạo 
đức. Nhưng không, nói lên sự tiếc rẻ hẹp hòi của người ham 
tiền, hám lợi. Biết thâm ý của Giuda, Chúa Giê-su nói: “Hãy để 
mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”. 
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Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy có tâm tình yêu mến đối 
với Chúa Giê-su, như tâm tình của cô Maria. Yêu mến và bày 
tỏ lòng yêu mến ấy cao độ một cách chân thành. Đừng tiếc gì 
với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã ban Con Một Người đến để 
cứu chuộc chúng ta. Đừng tiếc gì với Chúa Giê-su, vì Người đã 
đến trần gian trong thân phận một người tôi tớ của Thiên Chúa, 
đến để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, là chết và sống lại, đến 
để cứu con người khỏi chết muôn đời, lại được sống lại đời đời 
trong Nước Chúa. Đừng tiếc gì với anh chị em mình mà không 
sẻ chia, không hy sinh giúp đỡ, không xuống tay khi khổ đau, 
hoạn nạn, khốn đốn, bởi vì anh chị em mình chính là hiện thân 
của Chúa Ki-tô đau khổ, Chúa Ki-tô thương khó và tử nạn. 

Lạy Chúa Giê-su, vào cuộc thương khó với Chúa hôm 
nay, xin cho mỗi chúng con vào cuộc thương khó với biết bao 
con người đang lao đao, lận đận, thương tích, dịch bệnh, đói 
nghèo, cùng khốn. Xin cho người khỏe vác đỡ thánh giá cho 
người yếu liệt, người giàu có vác đỡ thánh giá cho người nghèo 
khó…Xin đừng để chúng con hẹp hòi tiếc rẻ vì chúng con đã 
nhận được quá nhiều nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Giê-su. Amen.  

 
Lạy Chúa Giê-su, cả nhân loại đang gánh chịu cơn dịch 

bệnh khủng khiếp tràn lan khắp địa cầu, xin cho tất cả mọi 
người biết kết hiệp khổ đau này với cuộc thương khó của Chúa, 
để nhờ những đau khổ trong cơn dịch bệnh, thanh tẩy lòng trí 
mê muội của con người, và dẫn con người tới niềm vui đích 
thực là sự chết và sống lại với Chúa. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
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07/4 THỨ BA TUẦN THÁNH. 
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. 

TRUNG TÍN VÀ BẤT TÍN 
“Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy 
con đã chối Thầy ba lần” 

Thiên Chúa là đấng trung tín: Lời hứa cứu độ đã được 
thực hiện qua việc Người đã sai Con Một Người là Đức Giê-su 
đến trần gian. Khoảng xa trời đất đã gần lại, nếu không nói là 
không còn. Điểm đến của niềm tin, của khát vọng không còn 
mơ hồ, nhưng là một thực tại hữu hình, một con người bằng 
xương bằng thịt, biết nói, biết đi, biết cảm…Quả thực, Đức 
Giê-su, Tôi Trung của Thiên Chúa đã biểu thị lòng trung tín 
của Thiên Chúa đối với nhân loại, đã là ánh sáng cứu độ cho 
trần gian, đã đi giữa trần gian và ước muốn cho ánh sáng ấy 
bùng lên chiếu soi khắp cả địa cầu, chiếu soi lòng nhân loại. 

Ngược lại, con người bất tín với Thiên Chúa từ thủa 
nguyên sơ, cho đến bây giờ vẫn mãi còn bất tín. Tin Mừng hôm 
nay cho chúng ta thấy rõ chuyện tín, nghĩa của lòng người, 
ngay cả những môn đệ từng sống, từng học, từng theo Chúa 
Giê-su trên đường trần. Một Giuda sẽ nộp Thầy mình cho quân 
dữ để kiếm chút tư lợi là 30 đồng bạc. Một Phê-rô sẽ chối rằng 
không quen biết Thầy mình để được yên thân. Thật là đau đớn, 
tủi nhục cho Người Trung Tín bị đối xử bất tín, bị bội phản. 
Nhưng có thể nói, sự bội phản bất tín của con người, làm cho 
lòng trung tín xót thương của Thiên Chúa Cứu Độ sáng lên rực 
rỡ trên Thánh Giá. Đúng như Tiên Tri Isaia đã tiên báo trong 
bài ca thứ hai của Người Tôi Tớ: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập 
các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; 
này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở 
thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.  

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa trung tín xót thương 
cứu độ. Xin cho chúng con luôn trung thành tin cậy mến Chúa, 
trong Chúa Giê-su, giữa bao thử thách cuộc đời. Amen.  
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Lạy Chúa, giữa cơn đại dịch vô cùng phức tạp và nguy 
hiểm cho sự sống còn của mỗi người, các gia đình có cơ hội 
gần gũi nhau nhiều hơn, xin Chúa ban cho họ chung lời cảm tạ 
Chúa, chung lời nguyện xin Chúa ban bình an cho thế giới, 
chung lời nguyện cho gia đình, và nhất là chung lời nguyện xin 
cho tất cả những ai đang gặp khổ đau giữ một lòng trung tín tín 
thác vào Chúa. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
08/4 THỨ TƯ TUẦN THÁNH. 
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. 

ĐỐI DIỆN SỰ THẬT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 
“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng 
khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp” 

Giờ của Con Người sắp đến, giờ thánh ý cứu chuộc của 
Chúa Cha được thực hiện. Dẫu biết là vô cùng khổ đau, tủi 
nhục đối với một con người mang thân phận Con Yêu Dấu của 
Thiên Chúa toàn năng, trong thân phận một con người phàm 
trần, nhưng Chúa Giê-su vẫn tuân lệnh triệt để thi hành ý muốn 
của Chúa Cha. Một sự tuân phục hoàn toàn để cứu lấy nhân 
loại đã một lần bất tuân và phải nhận án phạt. Một vì Thiên 
Chúa khiêm nhường cúi xuống tận thẳm sâu chu toàn công việc 
của người tôi tớ của Thiên Chúa, để cứu lấy loài người đã một 
lần kiêu căng muốn vươn lên làm Thiên Chúa. Con người “thật 
là người” mang tên Giê-su kia hẳn phải dằn xé tâm can biết 
bao, nhưng vẫn anh hùng đối diện với “sự thật của lòng thương 
xót”: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi ban chính con một, 
để ai tin vào con của Người thì không phải chết, nhưng được 
sống muôn đời”. (Ga 3, 16). 

Đúng như lời tiên báo của Tiên Tri Isaia trong bài ca thứ 
ba của Người Tôi Tớ: “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa 
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má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những 
lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, 
nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi 
sẽ không phải hổ thẹn”.  

Tất cả chỉ vì yêu. Tất cả chỉ vì để tỏ bày lòng thương xót 
của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại tội lỗi. Thánh Phao-lô 
nói: “Ở đâu có tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa”.  

Lạy Chúa, mỗi chúng con là một địa chỉ tội lỗi, nhưng 
cũng là địa chỉ ngập tràn ân sủng cứu chuộc. Xin cho chúng 
con biết đón nhận và cộng tác với ân sủng xót thương của 
Chúa, để được Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời. Amen.  

Lạy Chúa Giê-su, chỉ vì yêu, mà Chúa có thể chấp nhận 
tất cả. Chúng con cầu xin cho mỗi người chúng con biết yêu 
thương mọi người, và góp phần hy sinh của mình trong việc 
chống dịch bệnh: hy sinh để bịt khẩu trang, hy sinh để ở nhà, 
hy sinh để đọc kinh cầu nguyên, hy sinh để tuân thủ những 
hướng dẫn chính đáng, hy sinh tiêu xài hoang phí để phòng lúc 
đói kém sa cơ, hy sinh tất cả vì sự sống của mình và mọi người. 
Amen. 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
09/4 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. LỄ TRUYỀN DẦU 
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.  

THÁNH THẦN CHÚA NGỰ TRÊN TÔI 
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi” 

Trong đời sống thường ngày, Dầu là một dược tố chữa 
bệnh. Khi Chúa sai các Tông đồ đi rao giảng, các ngài đã xức 
dầu cho nhiều bệnh nhân và họ được chữa lành (Mc 6, 13). 
Trong Thánh Kinh, Dầu được dùng khi tấn phong một vị vua, 
hiến thánh các tư tế, tuyển chọn các Tiên tri, hiến thánh đồ vật 
phụng tự, thoa dịu một vết thương (x. Is 1, 6; Lc 10, 34); chữa 
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lành một bệnh nhân (Gc 4, 14), tẩn liệm một xác chết (Mt 26, 
12; Mc 14, 8; Ga 12, 7; Mc 16, 1). Trong lời nguyện hiến thánh 
Dầu Thánh hôm nay, Giáo Hội nhắc lại việc Chúa truyền cho 
Môisen xức dầu tấn phong Tư tế cho Aaron, và việc Chúa cho 
Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Người chịu phép 
Rửa tại sông Giođan, công nhận Người là Con Một Thiên 
Chúa, Đấng được xức dầu hoan lạc. Trong kinh Tiền tụng, Giáo 
Hội tuyên xưng: “Chúa đã xức Dầu Thánh tấn phong Con Một 
Chúa làm Thượng Tế của Giao Ước Mới và vĩnh cửu”.  

Lễ truyền dầu còn là sinh nhật của các Linh Mục. Vì thế, 
linh mục đoàn đồng tế với Giám Mục sẽ lặp lại lời hứa lúc chịu 
chức, và biểu lộ tình huynh đệ trong cùng một chức Linh Mục 
Thượng Phẩm là Chúa Ki-tô. “Vui thay là cảnh anh em…” 

Với các tín hữu, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng bàn tay 
được xức dầu hiến thánh của các linh mục, mà ban ân sủng 
Thánh Thần Chúa cho chúng ta qua các bí tích. Ân sủng Chúa 
Thánh Thần là sức mạnh để chúng ta trở nên những dũng sĩ của 
Nước Thiên Chúa. Hãy siêng năng, sốt sắng đến với các Bí 
tích. Cách riêng, với Bí Tích Xức dầu bệnh nhân, ước gì chúng 
ta đừng đợi đến giờ ngặt nghèo mới gọi các linh mục.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác với các linh 
mục, biết tin tưởng đồng thuận đón nhận ân sủng của Chúa qua 
bày tay được xức dầu thánh hiến của các Ngài. Amen. 

Lạy Chúa, trong những ngày bị phong tỏa, bị cách ly, bị 
giảm tối đa việc tụ họp để ngăn chận sự lây lan của dịch bệnh, 
xin Chúa ban cho chúng con luôn nhớ đến các linh mục đang 
dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con, và hiệp dâng với các 
Ngài trong việc tham dự thánh lễ online, hoặc qua việc đọc 
kinh cầu nguyện luôn luôn cho cơn đại dịch mau chấm dứt. 
Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
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09/4 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. 
Chúa Giê-su Lập Bí Tích Thánh Thể. 
Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15. 

ĐÊM TÌNH YÊU 
“Ngài yêu thương họ đến cùng” 

Đêm nay, hãy thức với Chúa Giê-su để chia sẻ nỗi niềm 
yêu thương và đớn đau của Người. Ước gì toàn cảnh đêm thứ 
năm năm ấy, sẽ nhắc nhớ cho chúng ta những kỷ niệm vô cùng 
quý giá của một tình yêu vô biên, tình yêu của Con Thiên Chúa 
yêu thương nhân loại: tình yêu từ bàn tiệc: 

-Bàn tiệc với bữa tiệc chia ly. Tiệc Ly không phải để 
chia ly, mà là tiệc để ở lại, để gắn bó, để chung tình, để nối kết 
mọi người với nhau trong một Thánh Thể từ nay cho đến tận 
thế. Tiệc Ly không phải để rồi ra đi, rồi tan tác, rồi nghìn trùng 
cách xa, nhưng lại là để không chỉ ở gần nhau, mà còn trong 
nhau mãi mãi, còn nên sự sống cho nhau muôn đời. Tiệc ly 
tưởng chừng là bàn tiệc đau khổ, xót xa, ngậm ngùi, nhưng lại 
là bàn tiệc hân hoan, hạnh phúc vì Con Thiên Chúa lấy chính 
Thịt Máu mình mà khoãn đãi con người lầm than tội lỗi.  

-Cũng từ bàn tiệc ly ấy, có một vị Thiên Chúa cúi thấp 
mình xuống đến tận bàn chân bụi bặm của những môn sinh mà 
rửa chân cho họ. Chuyện lạ có thật của một vì Thiên Chúa như 
Đấng Thẩm Phán chí công, uy quyền, lại có thể rửa chân cho 
một tên tử tù đáng chết mà mình đã từng tuyên án. Chuyện lạ 
có thật của một tình yêu bắt đầu từ lòng khiêm nhượng thẳm 
sâu, lòng quảng đại bao dung kỳ diệu. Chuyện lạ có thật của 
một Vì Thiên Chúa như ông thợ gốm ôm hôn chiếc bình sành, 
nâng niu trìu mến chiếc bình sành, dẫu biết chiếc bình sành ấy 
đã bao lần tự cho mình là ông thợ gốm. Chuyện lạ có thật ấy đã 
trở nên bài học yêu thương đắt giá để lại cho nhân loại; các con 
hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. 

-Cũng từ bàn tiệc ly ấy, mà những con người thấp kém, 
hèn mọn, ít học, tội lỗi kia, lai bỗng dưng trở nên bạn hữu chí 
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thiết với Con Thiên Chúa, với Đấng vô cùng thượng trí, Đấng 
quyền phép uy linh, Đấng phán một lời liền có trời có đất. Có ai 
trong số 12 người ngồi bàn tiệc kia với thầy mình, dám nghĩ 
rằng mình xứng đáng được gọi là bạn hữu với Con Thiên Chúa 
không? Có ai dám nghĩ mình xứng đáng nhận lãnh cái công 
việc “phán một lời’ “bánh rượu trở nên Thịt Máu Con Thiên 
Chúa nuôi đưỡng cả và nhân loại này không? Có nhà lãnh đạo 
nào lại chọn những con người thấp kém thế này để thừa kế 
công việc lớn lao vĩ đại của mình không? Tất cả những diệu kỳ 
bởi tình yêu của Thiên Chúa thì không có ai hiểu nổi. Ý định 
của Thiên Chúa siêu phàm thì không ai với tới. Chúa làm 
những chuyện lạ có thật theo ý khôn ngoan của Chúa mà cả núi 
trí khôn loài người ngẫm nghĩ cũng chẳng ra. ..Ôi Đêm Tình… 

 
Và sau tiếng chuông của kinh vinh danh trong Thánh lễ 

lập Bí Tích Thánh Thể chiều nay, cả giáo hội toàn cầu im ắng 
trong tiếng mõ đau thương, để cùng chìm vào sự thinh lặng 
vựợt qua của Chúa, với niềm tin sẽ được nghe tiếng chuông rộn 
ràng báo tin Chúa sống lại trong kinh vinh danh Đêm Vượt Qua 
vĩ đại. Từ sự im ắng ấy, đêm nay, còn nhắc lại cho chúng ta 
một kỷ niệm yêu huyền bí nữa, yêu cô đơn cùng tận… 

Chúa một mình vào vườn dầu gặp Chúa Cha và nếm trải 
sự cô đơn khủng khiếp của Con Thiên Chúa làm người:  

- Không chỉ cô đơn vì một mối tình đơn phương, mối 
tình của Con Thiên Chúa yêu người tình mang tên Nguyễn Thị 
Trần Gian, mà nàng Trần Gian không hề hay biết, không hề 
đón nhận, không hề đáp tình… lại còn đối xử quá tệ bạc. 

-Không chỉ cô đơn vì Người đã yêu đến tận cùng mà 
người tình chẳng chút mảy may bận tâm còn để bụng vì những 
lời yêu nghe chói tai rồi rắp tâm mưu toan sát hại. Yêu đến tận 
cùng mà người tình chẳng một lời dịu ngọt, chẳng một chén 
đầy chén vơi, chẳng một nơi gối đầu qua đêm, chẳng một chút 
bận lòng thương xót.  
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-Không chỉ cô đơn vì Người đã yêu đến tận cùng, muốn 
mở cho người tình một lối đi thiện hảo, muốn giới thiệu cho 
người tình một con đường về tương lai hạnh phúc, muốn rọi 
chiếu vào tâm hồn người tình một luồng sáng siêu nhiên tinh 
tuyền an bình vĩnh cửu…. thế mà người tình chẳng chút mảy 
may khát khao điều công chính, lại cứ đắm mình trong vũng tối 
bất lương, như ngựa cứ quen đường cũ, nếu không nói là người 
mình yêu cứ còn buông xuôi thỏa mãn thuở xuân thì chóng 
vánh, vội vàng ngắn ngủi, bất cần đến tương lai, chẳng mong 
cũng chẳng tin vào một sự sống hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. 

Con Thiên Chúa đêm nay cô đơn khủng khiếp, không 
chỉ vì mối tình đơn phương ấy, mà còn cô đơn đến cùng cực vì 
Thiên Chúa Cha đã lặng thinh trên trời kia cao thẳm: “Cha ơi 
cha ơi, sao cha bỏ con cô đơn trong cuộc đời”.  

Nỗi cô đơn dày vò, nghiền nát trái tim yêu của Con 
Thiên Chúa. Nỗi cô đơn như cơn cám dỗ cuối cùng để Con 
Thiên Chúa phải chấm dứt ngay mối tình đơn phương kia, phải 
bỏ cuộc yêu tưởng chừng như ảo tưởng kia.. 

Nhưng không, Con Thiên Chúa đã chiến thắng nỗi cô 
đơn, khi ngước mắt lên trời thân thưa với Cha: “Lạy Cha, nếu 
có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng không 
xin theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi” 

 
Lạy Chúa Giê-su, suy gẫm nỗi cô đơn cùng cực ấy, mời 

gọi chúng con chiêm ngưỡng tính anh hùng, lòng nghĩa hiệp 
của một Con Thiên Chúa biết yêu, yêu hào phóng, và yêu đến 
tân cùng, dám sống và dám chết cho người tình trần gian hiểu 
được tình yêu quí giá: chết đi để người mình yêu được sống, 
được sống đồi dào, được sống lại, và được sống vĩnh cửu.  

Chúng con xin tôn vinh Tình Yêu Chúa. Tình yêu dám 
sống và dám chết cho người mình yêu. Xin tuôn xuống lòng 
chúng con dòng máu tình yêu ấy, để chúng con biết sống và 
biết yêu đời, yêu người như Chúa yêu. Amen.  



 19 

Lạy Chúa Giê-su, đêm nay, chúng con nhớ đến Chúa 
đau buồn trong vườn dầu, và cũng nhớ đến biết bao người hoi 
hóp hấp hối vì cơn dịch bệnh. Xin Chúa đỡ nâng họ để họ vâng 
theo Thánh ý Chúa Cha và phó dâng tất cả cho Thiên Chúa 
Cha mà thôi. Amen.  

. Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
10/4 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM  
CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI.  
Is 52,13-53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.  

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ CHUỘC TỘI 
Đêm qua, Chúa Giê-su đã chấp nhận hóa thân mình nên 

thần lương cho nhân loại, đã cô đơn đổ mồ hôi máu trong Vườn 
Cây Dầu, đã bị chính môn đệ phản bội nộp thầy cho quân dữ. 

Hôm nay, Bài Thương khó đã kể lại cho chúng ta nghe 
về nỗi đau và cái chết của Con Một Thiên Chúa mang thân 
phận con người với tên Giêsu. Người bị phải đứng trước vành 
móng ngựa, nghe bản cáo trạng hàm oan, rồi lại nghe tuyên án 
tử hình, chịu vác thập giá, đánh đòn, đội mão gai, té ngã trên 
đường lên Núi Sọ, và cuối cùng, chịu đóng đinh và chết thật. 
  Đó là cái giá phải trả để chuộc lại tội bội phản của tổ 
tông loài người. Cụ thể hơn, chỉ có hy tế thập giá của Chúa 
Giêsu mới là lễ dâng đẹp ý Thiên Chúa Cha, để nhờ án tử hình 
của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa Cha xóa đi bản án tử hình đời 
đời cho con người. Cái giá chuộc tội trần gian là quá đắt! 
  Tham dự vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu với 
lòng biết ơn Người đã mang lại cho chúng ta niềm hy vọng 
được tham dự vào cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, nhờ 
lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa Cha.  

Hãy tỏ lòng biết ơn Người Cứu Chuộc qua việc vác đỡ 
Thánh Giá cho anh em chúng ta: Hãy chia sẻ gánh nặng trách 
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nhiệm giáo dục, gánh nặng kinh tế, gánh nặng thử thách, thất 
bại, buông xuôi. Hãy xoa dịu những nỗi đau cùng khốn. Hãy 
xuống tay chạm vào thương tích của cuộc đời, lau rửa bằng 
nước yêu thương, băng bó bằng cậy trông tín thác, và chữa lành 
bằng đức tin mãnh liệt. Mỗi chúng ta sẽ là một Giê-su vác 
thánh giá trong cuộc đời. Thánh giá của chúng ta chính là nỗi 
đau của mọi người. Cái giá phải trả để chuộc tội chúng ta.  

Lạy Chúa Giê-su chịu chết vì yêu và cứu chuộc chúng 
con. Xin cho chúng con được chết vì yêu mọi người. Amen.  

Lạy Chúa Giê-su Chúa đã chết để cứu chuộc loài người 
khỏi án phạt phải chết muôn đời. Chúa là loại vắc-xin mới, loại 
biệt dược thần linh, loại vắc-xin mang tên Giê-su hiền lành và 
khiêm nhượng trong lòng. Xin Chúa chữa lành những tất cả 
những bệnh nhân đang khiêm nhượng và thiết tha chân thành 
kêu xin Chúa trong cơn đại dịch này. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
 
 
11/4 THỨ BẢY TUẦN THÁNH 
LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH. Mt 28,1-10. 

TIN MỪNG PHỤC SINH 
“Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa” 

Thiên Thần Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá lấp huyệt ra. 
Thiên thần ngồi trước cửa mộ. Ngôi mộ trống. Y phục và khăn 
liệm xếp ngay ngắn. Không có xác Chúa bên trong mộ. Thiên 
Thần bảo các bà rằng Chúa Giê-su đã sống lại như Lời Người 
đã phán. Ngươi sẽ đến xứ Galilêa và hẹn gặp các môn đệ Người 
ở đó. Đó là những chi tiết mà các phúc âm kể lại cuộc sống lại 
vinh hiển của Chúa Giê-su.  
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Có biết bao người, khi còn sống trên đời, đã nắm trong 
tay một núi quyền lực, nhưng khi chết đi, họ cũng chỉ còn là 
một nắm bụi không hơn, và không còn chút quyền lực nào nữa. 
Còn với Chúa Giê-su, chính khi chịu chết vì tuân phục thánh ý 
Cha, vì yêu nhân loại, vì cứu rỗi nhân loại, Người chết đã nắm 
trong tay một quyền lực vô đối, quyền lực của Thiên Chúa, 
quyền lực làm cho kẻ chết được sống lại và sống đời đời trong 
Nước Thiên Chúa. Quyền lực ấy là quyền lực mà Thiên Chúa 
Cha thông ban cho Chúa con, cùng với Chúa Thánh Thần. Bởi 
vậy, Người đã từng tuyên bố: “Ta là sự sống và là sự sống lại. 
Ai tin vào ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống và được sống 
đời đời” và lời tuyên bố ấy, hôm nay đã xác thực. 

Tin Mừng Phục Sinh là Tin Mừng về việc Chúa Giê-su 
Phục Sinh, và cũng là Tin Mừng về việc mỗi chúng ta cũng sẽ 
được phục sinh vinh hiển với Người. Chúng ta hân hoan vui 
mừng vì tro bụi thân phận người nay đã được cứu rỗi. Không 
còn chuyện bí lối, hay vào ngõ cụt “ hạt bụi nào hóa kiếp thân 
tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”, nhưng, Chúa Ki-tô đã mở 
cho hạt bụi một con đường về vĩnh cửu. Tôi tin xác loài người 
sẽ sống lại, sống lại hiển vinh, sống đời đời trong Nước Chúa.  

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, chúng con tạ ơn Chúa. Xin 
cho chúng con được cùng Chúa, sống chết vì yêu người. Amen. 

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa có quyền năng và 
giàu lòng thương xót từ Chúa Cha ban cho, Chúa đã chết và 
sống lại. Xin lòng thương xót và quyền năng Chúa làm phục 
sinh thế giới chúng con hôm nay đang chết vì tội lỗi và vì dịch 
bệnh, cho nhân loại được sống lại với Chúa: sống trong niềm 
tin yêu Chúa, sống chan hòa tình thương, và sống để tạ ơn và 
ca tụng Chúa muôn đời. Amen 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
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12/4 CHÚA NHẬT PHỤC SINH.  
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 (hoặc Mt 28,1-10).  

BƯỚC RA KHỎI MỒ 
“Người phải sống lại từ cõi chết”  

Chúa Giêsu đã sống lại và đi ra khỏi mồ. Ngôi mộ trống. 
Đúng là: “theo Thánh Kinh, Người phải sống lại từ cõi chết”.  
  Đối với các Kitô hữu công giáo hôm nay, thì việc Chúa 
Giêsu sống lại là một tín điều, buộc phải tin. Nhưng khổ nỗi, 
điều gì buộc thì cũng không thoải mái cho bằng điều tự nguyện. 
Vì thế, từ đức tin “buộc phải tin” đến đức tin “tự nguyện tin”, 
các tín hữu Chúa đã phải trải qua hành trình “sống niềm tin 
phục sinh”, cảm nhận được niềm vui kỳ diệu, và cuối cùng là tự 
nguyện tin và tin tuyệt đối. 
  Tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh không phải là niềm 
tin nói, niềm tin viết, niềm tin giảng dạy thuyết pháp, niềm tin 
tranh luận phân tích, càng không phải là niềm tin phong trào 
hay lễ hội, nhưng là niềm tin được thể hiện bằng chính sự anh 
dũng dám buông bỏ tất cả, dám hy sinh tất cả, dám chết cả bạc 
tiền, cả danh dự, cả sự nghiệp, và cả những nhu cầu của cuộc 
sống thế trần này, để chỉ đổi lấy một sự sống lại ngay lúc này 
và mai sau. Người ước được sống lại ngay lúc này, là người 
biết mình đang bị giam hãm, đang mất tự do, đang bị nô lệ thần 
chết, hay đúng hơn, sống mà như đang chết trong tội lỗi. Người 
sống mầu nhiệm phục sinh, sống niềm vui phục sinh phải là 
người được thoát ra khỏi vòng giam hãm, người được tự do, 
người tinh tuyền trong trắng. Ấy vậy, khi suy gẫm về mầu 
nhiệm phục sinh, thì “ta hãy xin cho đặng sống lại thật về phần 
linh hồn”. Cách hành văn câu kinh có vẻ cũ kỹ, nhưng chất 
chứa một ý nghĩa luôn luôn mới, luôn luôn thời sự cho mỗi 
chúng ta. Hãy can đảm bước ra khỏi nấm mồ tính hư nết xấu, 
nấm mồ ích kỷ kiêu căng, nấm mồ tội lỗi. Hãy phục sinh! 
 Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin giúp chúng con can 
đảm bỏ đường tội lỗi, để sống lại trong ân nghĩa Chúa. Amen.  
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Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa đã sống lại thật để 
những ai tin vào Chúa cũng được Chúa cho sống lại với Chúa. 
Đến nay, thế giới có biết bao nhiêu ngàn người đã chết vì dịch 
bệnh, trong đó có cả linh mục, giáo dân, có cả những người 
chưa nhận biết Chúa, có cả những người khao khát Chúa, có 
cả những người khát khao và sống công chính.  Xin Chúa 
thương xót, tha thứ và cứu rỗi, cho tất cả các linh hồn được 
phục sinh với Chúa. Amen.   

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
13/4 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15. 

CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA PHỤC SINH 
“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó” 

Khi các bà chạy đi báo tin cho các môn đệ biết Thầy 
mình đã sống lại, thì Chúa Giê-su Phục Sinh lại đón gặp các bà 
và nói: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải 
trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”. Như thế là Chúa Phục 
Sinh đã xác nhận điều các bà nghe Thiên Thần đã nói với các 
bà về cuộc hẹn ở Galilea. Niềm vui phục sinh bắt đầu lan tỏa. 
Cuộc hẹn đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh lại là cuộc hẹn 
với những người đã tin theo Chúa, và cách nào đó, đã từng 
thương xót, thương khó với Người. Người sẽ biến nỗi lo âu thất 
vọng thành niềm vui khôn tả. Người sẽ củng cố đức tin non 
yếu, ngờ vực kia thành đức tin vững mạnh, và can đảm làm 
chứng cho một Đức Giê-su nói Lời Chân Thật.  

Quả thực trên trần gian có ai dám nói rằng: “Tôi sẽ bị 
đau khổ, bị giết chết và ba ngày sau sẽ sống lại” đâu, bởi vì 
không ai có thể. Tất cả Lời Chúa Giê-su nói về tình yêu, về ơn 
cứu độ, về sự sống lại đã được minh chứng bằng cái chết và sự 
sống lại của Người. Vì thế, cuộc hẹn đầu tiên của Chúa Giê-su 
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Phục Sinh là cuộc hẹn dành cho những người được nghe Lời 
Chúa nói, khao khát được ơn cứu rỗi mà Người đã hứa ban.  

Có người nói đùa như thật, nếu là chuyện phim Tàu, thì 
sau khi sống lại, hẳn Người sẽ hẹn gặp những kẻ đã giết người, 
cho chúng nó biết tay. Chúa Giê-su không hành xử như cách 
của con người. Không cần nhớ ai đã giết mình, vậy mà cũng đủ 
làm cho những kẻ mưu toan và tòng phạm giết Chúa Giê-su đã 
phải toáng lên hoảng loạn, bởi vì kế hoạch của họ tưởng đã tiêu 
diệt được Chúa Giê-su, ai dè lại làm cho vinh quang Thiên 
Chúa rạng rỡ. Hãy ca tụng tình thương của Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào Lời Chúa 
Giê-su, và khát khao được chết và sống lại với Người. Amen.  

 Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa đã củng cố 
đức tin các môn đệ của Chúa về sự sống lại dành cho những ai 
tin vào Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con và cho 
những người đang đau khổ vì vướng dịch bệnh, một niềm tin 
vững chắc vào lòng thương và ơn phục sinh của Chúa, để luôn 
bình an trông cậy và tín thác hoàn toàn và Chúa. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
14/4 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.  

VỀ CÙNG CHA TRÊN TRỜI 
 “Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy” 

Người đầu tiên được phúc gặp Chúa Giê-su Phục Sinh 
và nhận sứ vụ loan truyền Tin Mừng Phục Sinh, lại là một phụ 
nữ, bà Maria Madalena. Bà là người đã được Chúa Giê-su chữa 
lành bảy quỷ ám, và từ đó theo giúp việc Chúa và các môn đệ 
người. Tiếng gọi thân thương, quen thuộc “Maria” cho biết 
tiếng gọi của một người đang sống thật, và lời đáp “Rabboni!” 
(nghĩa là “Lạy Thầy!”) cũng quen thuộc thân thương như thuở 
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nào. Lòng Maria hẳn hân hoan đến nỗi muốn ôm chầm Thầy 
mình đã sống lại. Nhưng Chúa Giê-su bảo: “Ðừng động đến Ta, 
vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh 
em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các 
con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.  

Bà Maria đã đi báo tin cho các môn đệ: “Tôi đã trông 
thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”. Như thế có 
nghĩa là không chỉ bà làm chứng rằng chính mắt tôi đã “trông 
thấy Chúa Phục Sinh” mà  còn “tôi đã nhận một sứ điệp”. 

Sứ điệp Phục Sinh ngắn gọn, nhưng hàm chứa cả một 
hành trình đức tin dài của mỗi chúng ta: Chúa Phục Sinh về 
cùng Cha. Cha của Chúa Giê-su Phục Sinh cũng là Cha của 
chúng ta. Ai tin vào Chúa Giê-su thì cũng sẽ được Người đưa 
về cùng Cha. Như vậy “Về cùng Cha” là đích đến của mỗi tín 
hữu. Và đích đến ấy được bảo đảm nhờ Chúa Giê-su Phục 
Sinh. Không có Chúa Giê-su phục sinh, không ai được về đến 
đích. Quả thực, Thánh Phao-lô nói: “Nếu Chúa Ki-tô không 
sống lại thì niềm tin của chúng ta ra vô ích”.   

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, chúng con tạ ơn Chúa đã 
mở cho chúng con cánh cửa sự sống đời đời, và dẫn chúng con 
vào. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm yêu mến, cậy trông 
và tín thác vào Chúa, cùng đích của chúng con. Amen.  

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, thế giới trong cơn dịch 
bệnh tang thương, chết chóc, đang cần những chứng nhân phục 
sinh sống động. Chúng con cầu xin Chúa ban cho tất cả những 
ai đang gặp đau khổ vì dịch bệnh, được ơn làm nhân chứng 
phục sinh của Chúa thật sống động, ngay lúc khó khăn nhất, 
ngay hồi nguy tử nhất. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
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15/4 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. 

DẤU CHỈ CỦA CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH 
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh” 

Chứng kiến tận mắt cảnh Đức Giê-su bị bắt, chịu đóng 
đinh, chịu chết ô nhục trên thập giá, hai môn đệ từng theo 
Người đã quyết định lên đường trở về quê. Họ chưa hiểu con 
đường và sứ vụ của Chúa Giê-su. Họ theo Người như đeo đuổi 
một ước mộng công hầu khanh tướng thế trần khi Chúa Giê-su 
hoàn thành cuộc cách mạng đổi mới chính phủ. Bởi vậy, cái 
chết của Chúa Giê-su trên thập giá đã dập tắt mọi ước vọng của 
họ. Hai người buồn bã nản chí, thất vọng.  

Chúa Giê-su đã hóa nên người bộ hành cùng đi và 
chuyện trò với họ trên đường về Emmaus. Và dĩ nhiên, không 
khỏi bàn về chuyện thời sự nóng nhất: Chúng tôi theo ông Giê-
su, nhưng ông ấy đã chết rồi! Chúa Giê-su dùng Lời Kinh 
Thánh giải thích cho hai ông và chiều đến, hai ông mời Người 
ở lại để được nghe Người giải thích tiếp. Họ đã nhận ra Người 
khi Người bẻ bánh. Họ trở lại Giêrusalem để theo Người.  

Ước gì không ai trong chúng ta theo Chúa Giê-su để tìm 
chút vinh danh hay tư lợi. Ước gì chúng ta thấu hiểu con đường 
cứu rỗi của Chúa Giê-su là con đường hy sinh, chịu thương, 
chịu khó vì yêu thương, khoan dung tha thứ. Con đường nào 
không có đau khổ vì yêu, không có hy sinh vì yêu, con đường 
ấy không phải con đường của Chúa Ki-tô, và cũng không phải 
là con đường của các Ki-tô hữu. Sống chết vì yêu chính là nội 
dung của Lời Thiên Chúa, và việc bẻ tấm bánh đời mình ra: là 
dấu chỉ của các Ki-tô hữu sống trong niềm tin vào Chúa Ki-tô 
Phục Sinh, là dấu chỉ chứng nhân của Chúa Ki-tô Phục Sinh, và 
còn là dấu chỉ của việc sống trước sự sống lại của chính mình. 

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho chúng con yêu mến 
và thực thi Lời Chúa dạy, là bẻ tấm bánh đời chúng con ra, vì 
yêu thương mọi người, vì hạnh phúc của mọi người. Amen.    
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Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, dấu chỉ của cuộc sống với 
ơn Phục Sinh là lòng xót thương, sự sẻ chia, là bẻ tấm bánh đời 
mình ra nuôi nhau. Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả những 
ai đang xả thân diệt dịch được ơn kiên nhẫn cứu chữa các bệnh 
nhân chỉ vì một lòng thương cao cả đối với những người khổ 
đau cùng khốn. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
16/4 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. 

NIỀM TIN PHỤC SINH LÀ BÌNH AN ĐÍCH THỰC 
“Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn 
vinh” 

Hai môn đệ trở lại Giê-ru-sa-lem và đang thuật lại với 
các môn đệ khác, thì Chúa Giê-su hiện ra. Người nói: “Bình an 
cho các con”. Các môn đệ bối rối. Nhưng Chúa Giê-su lại nói: 
“Thầy đây mà. Hãy xem tay chân Thầy…Hãy sờ xem”. 

Chỉ khi nào các ông tin Chúa Ki-tô đã phục sinh, thì tâm 
hồn các ông mới bình an được. Chúa Giê-su biết các ông không 
dễ tin một người đã chết, lại sống lại, lại sinh hoạt bình thường 
như một người không hề chết. Vì thế, Người đã ăn uống, nói 
năng trước mặt các ông để củng cố niềm tin của các ông để các 
ông thực sự được ơn bình an Người ban tặng. 

Cũng vậy, với chúng ta hôm nay, có quá nhiều bất an 
trong cuộc sống, nhưng có thể nói, nỗi bất an, hoang mang, lo 
sợ lớn nhất chính là sự chết. Có người nói vui rằng: Chết thì ai 
mà không chết. Sợ hay không sợ thì ai rồi cũng phải chết.  Điều 
đáng sợ nhất đối với các Ki-tô hữu phải là: “chết mà không 
được sống lại”. Vậy khi đã xác tín: “chết và sẽ được sống lại 
với Chúa Ki-tô” thì lòng chúng ta chẳng còn gì phải sợ sự chết 
nữa. “Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được 
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tôn vinh”. Chết để được phục sinh. Không chết thì làm sao có 
chuyện sống lại. Ước gì, chúng ta tập chết mỗi ngày: chết ý 
riêng, chết cái tôi kiêu căng, chết lòng tham danh lợi dục… 

Quả thực, Chúa Ki-tô đã phục sinh, không còn gì phải 
bất an, lo sợ. Niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh, và niềm tin 
vào sự phục sinh của chính mình nhờ Đức Ki-tô Phục Sinh, 
chính là Bình An đích thực cho mỗi chúng ta.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trong sự kết 
hiệp hoàn toàn với Chúa, luôn thuộc trọn về Chúa, để được 
bình an trong niềm hy vọng phục sinh trong Nước Chúa. Amen. 

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, đức tin vào Chúa Phục 
Sinh sẽ cứu thoát những người đang bệnh vì dịch, khỏi những 
âu sầu phiền não. Chúng con cầu xin Chúa ban cho tất cả các 
bệnh nhân được ơn đức tin vào Chúa Phục Sinh, để họ được 
bình an chấp nhận vâng theo thánh ý tốt lành của Chúa. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
17/4 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14. 

BUỔI BÌNH MINH CỦA CHÚA PHỤC SINH 
“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn” 

Có một buổi bình minh trên biển thật kỳ diệu, thật tuyệt 
vời, chưa từng có, nhưng hôm nay đã bắt đầu có.  

Kỳ diệu vì có một mẻ cá ngoại lệ. Ai đời thả lưới lúc 
bình minh. Có chăng là cách làm của người chưa hề có kinh 
nghiệm biển. Thế mà, những ngư phủ thiện nghệ lại nghe lời ai 
đó quăng một mẻ lưới lúc trời đã sáng, và kết quả là một mẻ 
lưới đầy, kéo không nổi, toàn cá lớn, 153 con, lưới không rách. 

Tuyệt vời là vì có buổi bình minh nào mà những người 
đi biển vừa lên bờ lại được nhìn thấy một bếp than hồng đã 
nhen sẵn, để có một bữa cá nướng tươi ngon. Tuyệt vời vì có 
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người nướng cá, có người cầm bánh và cá trao tận tay, mời 
điểm tâm. Cả đoàn ngư phủ dùng bữa vui vẻ, bất ngờ. 

Buổi bình minh kỳ diệu tuyệt vời ấy là buổi bình minh 
của Chúa Ki-tô Phục Sinh. Từ ngàn xưa đến nay, chuyện chết 
mà sống lại là chuyện không thể. Nhưng hôm nay, với Chúa 
Giê-su đã là chuyện có thể. Thì còn chuyện gì mà “không thể” 
đối với Thiên Chúa quyền năng và xót thương. Bởi thế, từ nay 
đến ngàn sau, tất cả mọi thứ kỳ diệu tuyệt vời trên trần gian chỉ 
có thể có được nơi Chúa Giê-su Phục Sinh, Đấng đã phục hồi 
cho con người niềm hy vọng, niềm hoan lạc, cuộc sống bình an 
hôm nay và cuộc sống vĩnh cửu mai sau.  

Hãy đặt mình vào bàn tay quyền năng của Đấng Phục 
Sinh, để có thể cảm nghiệm được sự bình an chúng ta đang 
sống, bình an trong mọi điều kỳ diệu và tuyệt vời. Không gì là 
không thể đối với Đấng đã chết và sống lại. Ước gì đó là niềm 
tin tuyệt đối của chúng ta.  

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho chúng con tin vững 
vào quyền năng và lòng thương của Chúa, để chúng con luôn 
được hân hoan và bình an trong mọi hoàn cảnh sống. Amen.  

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, chúng con tin rằng không 
có gì là không thể đối với Đấng đã chết và sống lại. Xin Chúa 
phục sinh thế giới này, để thế giới sống lại những ngày sống 
mới đầy an vui, hòa bình, yêu thương, công chính và hoàn toàn 
thuộc về Chúa. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
18/4 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15. 

LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH 
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng” 
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Thánh Marco điểm lại những lần Chúa Phục Sinh hiện 
ra với các môn đệ của Người, và còn cho biết thái độ đón nhận 
Tin Mừng Phục Sinh của các môn đệ. Dẫu thế nào, thì họ cũng 
là những con người xác đất vật hèn, đâu dễ gì có thể hiểu, có 
thể tin ngay được chuyện siêu phàm của Thiên Chúa. Bởi thế, 
Chúa đã nhiều lần hiện ra để củng cố đức tin cho các ông. Và 
cuối cùng, Người lệnh cho các ông: “Các con hãy đi khắp thế 
gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.  

Với lệnh truyền này, Chúa Giê-su biết rõ rằng khi sai các 
ông đi trong tình trạng đức tin còn non yếu, thì hẳn là Người sẽ 
cùng hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các ông từ chỗ non yếu 
đến vững mạnh để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Bởi, 
đức tin vào đấng phục sinh không phải do lý trí, học hiểu, hay 
tài năng, mà là do ân sủng. Chính nhờ ân sủng của Đấng Phục 
Sinh mà một Ki-tô hữu bước vào cuộc sống nhân chứng phục 
sinh được trải nghiệm sống mầu nhiệm “chết và sống lại từng 
giây phút trong đời mình”. Cũng vậy, đối với bậc sống tu sĩ, 
linh mục. Ai dám nói tôi đã vững tin vào Chúa Phục Sinh là 
người kiêu căng, dối trá. Ai nói tôi đang sống mầu nhiệm phục 
sinh nhờ ân sủng, sức mạnh, và sự đồng hành của Chúa Phục 
Sinh mới là người khiêm nhường, thành thật. Ai nói tôi tin vào 
Chúa Phục Sinh mà không dám yêu thương hy sinh chia sẻ 
phục vụ tha nhân, người ấy là người nói dối. “Tin Chúa Giê-su 
Phục Sinh” không đơn giản là một đức tin nói, đức tin dạy, đức 
tin sách vở, học vị… nhưng là một đức tin sống động bởi đức 
ái. Hãy chết đi vì yêu người. Hãy hiến thân phục vụ người. Ấy 
chính là lời rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cách hùng hồn nhất.   

Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin đồng hành nâng đỡ 
chúng con, luôn yêu thương hy sinh phục vụ mọi người. Amen.  

 
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin Chúa đồng hành nâng 

đỡ các nhà lãnh đạo, những vị hữu trách, những người có khả 
năng, và tất cả mọi người, để mọi người có lòng tin vào Chúa, 
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múc lấy sức mạnh và ánh sáng của Chúa, mà tận tâm phục vụ 
đồng bào trong cơn dịch bệnh nguy tử này. Amen.   

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
19/4 CN II PHỤC SINH. Kính Lòng Thương Xót Chúa 

Cv 2, 42-47; Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31 
TÍN THÁC VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG 

“Bình an cho các con” 
Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ Người 

lúc các ông họp nhau cầu nguyện, cửa nhà đều đóng kín, Người 
đều nói: “Bình an cho các con”, rồi cho các ông xem lỗ đinh 
nơi tay, lỗ đòng nơi cạnh sườn, và ban Thánh Thần cùng lệnh 
sai đi loan báo Tin Mừng. Lần thứ nhất ấy không có Toma. 
Nghe kể lại, ông đòi xem cho được, thọc cho được ngón tay 
vào lỗ đinh, xỏ cho được bàn tay vào lỗ đòng…Lần Chúa hiện 
ra tám ngày sau, ông đã mãn nguyện, và thưa: “Lạy Chúa con, 
lạy Thiên Chúa của con!”.  

Lòng yêu mến của Toma đã được Chúa Thánh Thần 
khai mở và tuyên xưng Chúa Giê-su là Thiên Chúa của mình. 
Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đến nổi có thể hy sinh 
Con Một Mình để cứu chuộc nhân loại. Lỗ đinh, và lỗ đòng vẫn 
còn đó, là dấu chứng đành rành về cái chết cứu chuộc, cái chết 
do Lòng Thương Xót. Thánh To-ma D’Aquino Tiến Sĩ Hội 
Thánh suy gẫm: Dòng máu và nước chảy ra từ lỗ đòng bên 
cạnh sườn đã làm nên một suối nguồn ân sủng của các Bí Tích, 
mà sách thánh đã ghi: “Hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng 
Cứu Độ”. Nước hằng sống, nước ban sự sống đời đời.  

Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm Lòng Chúa 
Xót Thương với tâm tình cảm tạ, tin tưởng và mặc lấy Lòng 
Thương Xót của Chúa mà thi thố lòng thương xót đối với tha 
nhân, để loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho mọi người.   
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Lạy Chúa Giê-su, chúng con tôn vinh Lòng thương xót 
lớn hơn vô vàn tội lỗi của chúng con và của trần gian. Chúng 
con xin tín thác hoàn toàn cuộc đời của chúng con vào lòng 
Chúa xót thương, cả những tội lỗi bất xứng, cả những cố gắng 
hoàn thiện, và cả niềm tin non yếu. Xin lòng Chúa xót thương 
biến đổi con hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen.  

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, lạy Chúa Giê-su là 
lòng thương xót của Chúa Cha, xin thương xót chúng con và 
toàn thế giới đang trong cơn dịch bệnh tang thương này. Xin 
Lòng Thương Xót Chúa cứu thế giới này khỏi mọi sự dữ.  
Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
20/4 THỨ HAI TUẦN II Phục Sinh. 
Cv 4,23-31; Ga 3,1-8. 

ƠN TÁI SINH NHỜ MÁU CHÚA GIÊ-SU 
“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước 
Chúa” 

Mỗi Ki-tô hữu đã được sinh lại bởi Nước và Thánh Thần 
qua Bí Tích Rửa tội. Dù được rửa tội lúc còn ấu thơ hay khi đã 
lớn khôn, thì cũng là một hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã 
ban cách nhưng không. Không phải vì tài sức, trí hiểu, hay khả 
năng mà chúng ta tìm được Thiên Chúa, nhưng chỉ vì Thiên 
Chúa đã yêu chúng ta trước, đã tìm và chọn gọi để ban ơn tái 
sinh cho chúng ta. Nếu tội nguyên tổ đã làm chúng ta mất chức, 
mất quyền nghĩa tử của Thiên Chúa, thì giờ đây, Bí Tích rửa tội 
phục hồi cho ta chức quyền nghĩa tử quý yêu của Thiên Chúa. 
Và với ơn Tái Sinh, chúng ta được thừa hưởng ơn cứu chuộc 
của Chúa Ki-tô, được hạnh phúc sống, sống lại và sống đời đời 
với Chúa Ki-tô. Đúng như Chúa Giê-su nói: “Nếu không tái 
sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước 
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Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự 
gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh”.  

Nhưng, xin đừng nghĩ rằng đã được rửa tội, rồi muốn 
sống sao thì sống, cũng được lên Thiên Đàng, mà còn phải sống 
ân sủng Bí tích rửa tội trong suốt đời mình: luôn sống trong 
tình trạng ân sủng, luôn hoàn toàn thuộc về Chúa. Và cũng 
đừng nhìn anh em chưa được rửa tội với con mắt kỳ thị, xem 
thường. Hãy nhớ rằng: giáo lý giáo hội dạy có ba cách lãnh bí 
tích Rửa tội; bằng Nước, bằng Lửa, và bằng Máu. Có thể họ 
chưa được rửa tội bằng Nước, nhưng đã ước ao sống công 
chính, hoặc đã anh dũng làm chứng cho Chúa qua tình yêu tha 
nhân. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Đừng lầm lẫn 
giành cho mình: Chúa ban ơn cứu độ cho người công giáo!  

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn hồng ân Tái Sinh nhờ Máu 
Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa. Amen.  

Lạy Chúa, có biết bao người chưa biết Chúa, chưa tin 
Chúa, nhưng trong mùa dịch bệnh này, Chúa đã dùng trái tim 
bàn tay của họ để tỏ bày lòng thương của Chúa, để nối dài bàn 
tay chữa lành của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho họ nhận biết 
Chúa, nhận ra ân sủng của Chúa khi họ thực hành đức yêu 
người, để họ sớm trở nên môn đệ của Chúa. Amen. 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 

 
21/4 THỨ BA TUẦN II Phục Sinh. 
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15. Thánh Anselmô, GM. TSHT 

CON ĐƯỜNG LÊN TRỜI 
“Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là 
Con Người vốn ở trên trời” 

Nếu ngày nguyên thủy sáng thế ấy, Thiên Chúa xuống 
dạo chơi trong vườn địa đàng xinh đẹp, và chuyện trò với con 
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người vui vẻ giòn dã thân tình Cha con, thì sau khi nguyên tổ 
phạm tội, vườn địa đàng bỗng hóa nên điêu tàn hoang vu, xơ 
xác, và chẳng còn thấy Thiên Chúa xuống dạo chơi. Con đường 
từ trời xuống đất, từ đất lên trời đã bị phá hủy bởi tội nguyên 
tổ. Hai miền một cách xa. Khoảng cách xa do con người đòi 
làm Thiên Chúa, do con người muốn sáng mắt ra, và quả thật, 
đã sáng mắt mà nhìn ra mình là loài bụi đất, hư nát… 

Có vẻ như Thiên Chúa im hơi, lặng tiếng. Nhưng không, 
lòng Thiên Chúa luôn thổn thức vì yêu. Vì thế, Người đã có kế 
hoạch cứu rỗi. Người không muốn để công trình xinh đẹp của 
Người phải hư nát, phải tàn vong muôn đời.  

Con Thiên Chúa từ trời xuống, thực hiện thánh ý Cha là 
cứu chuộc nhân loại qua cái chết và phục sinh của Người, để từ 
nay, cây thập giá ô nhục kia, trở nên chiếc cầu nối liền trời với 
đất, đất với trời. Không có con đường nào lên trời ngoài con 
đường mà Người trên trời đã xuống và thiết lập. “Con rắn nơi 
hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, 
để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.  

Chúa Giê-su giải thích cho Nicodemo, và cũng đang giải 
thích cho chúng ta. Ước gì mỗi chúng ta yêu mến Thánh Giá 
Chúa Giê-su, yêu mến sự từ bỏ mọi sự thế gian sống khó nghèo 
tín thác vào Chúa, yêu mến sự sẻ chia, hiến dâng, hy sinh cho 
người, đau khổ vì yêu người.  

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa đã mở ra cho 
chúng con con đường sống, sống lại, và sống đời đời. Xin giúp 
chúng con tin, cậy, mến Thánh Giá Chúa luôn. Amen.  

Lạy Chúa, biết bao người hy sinh, đau khổ, và tận tâm 
tận lực xả thân để cứu người trong cơn dịch bênh này. Chúng 
con nguyện xin Chúa ban cho họ ơn nhận ra chính lúc họ hy 
sinh đau khổ để tha nhân được hạnh phúc, ấy là lúc Chúa 
Thánh Thần đã tác động nơi họ và xây dựng nơi họ một cách 
sống mới của Tin Mừng. Amen. 



 35 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
22/4 THỨ TƯ TUẦN II Phục Sinh. 
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21. 

CÒN TÌNH NÀO LỚN LAO HƠN 
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà 
được cứu độ” 

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một 
Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải 
hư mất, nhưng được sống đời đời” 

Yêu đến nổi “ban” Con Một Người, Yêu đến nổi “hy 
sinh” Con Một Người, Yêu đến nổi “để mặc cho người ta bắt 
bớ, đánh đập, hành hạ, sỉ nhục, và giết chết”  Con Một Người… 
để nhờ cái chết của Con Một Người, mà con người được cứu 
khỏi sự chết muôn đời.  

Những ai đã từng làm cha mẹ, hãy đặt mình vào tâm 
trạng của Chúa Cha, để biết lòng Cha đau đớn đến mức nào. 
Cha mẹ nào không thương yêu con, không bênh vực bảo vệ 
con, không dành cho con những điều tốt đẹp nhất… Vậy mà, 
Con Thiên Chúa phải thốt lên: “Cha ơi cha ơi, sao cha bỏ con, 
cô đơn trong cuộc đời”. “Cha ơi, sao đành im lặng, sao cứ hững 
hờ, cứ để con chết giữa khung trời bơ vơ”. 

Quả thực, tình yêu của Thiên Chúa đối với con người là 
quá đỗi! Tình yêu ấy đã sáng trên đồi máu, trên cây thập giá 
kia. Nhưng con người vẫn thờ ơ vô tình.  “Sự sáng đã đến thế 
gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động 
của họ xấu xa”.  

Còn tình nào lớn lao hơn. Còn lòng thương xót nào vĩ 
đại hơn. Còn cái giá cứu chuộc nào đắt hơn. Ước gì mỗi chúng 
ta cảm nghiệm được rằng: Chúa biết thân phận người, Chúa xót 
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xa thân phận người, và Chúa cứu thân phận người khỏi chết 
muôn đời, bằng một lòng xót thương không thể nào sánh ví.  

Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con thấu cảm tình Chúa 
yêu, và vui sống trong niềm vui được cứu rỗi, vui sống đức 
công chính và đặt đời mình hoàn toàn thuộc về Chúa. Amen.  
 Lạy Chúa, chúng con chắc rằng có nhiều nhiều cái chết 
đẹp trong mùa dịch bệnh này, chết vì phục vụ đến kiệt sức tàn 
hơi, chết vì nhường máy thở cho người, chết vì chấp nhận lây 
nhiễm để cứu mạng… Chúng con nguyện xin Chúa ban thưởng 
xứng đáng cho tất cả những ai đã chết vì yêu trong mùa đại 
dịch này. Amen 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
23/4 THỨ NĂM TUẦN II Phục Sinh. 
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36. T.Grêôgiô,TĐ,T.Ađanbéttô,GM. TĐ 

LẠY CHÚA GIÊ-SU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA 
“Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền 
trong tay Con Ngài” 

Ai đến với Chúa Giê-su là đến với Chúa Cha. Và ai tin 
tưởng, cậy trông,yêu mến Chúa Giê-su là tin tưởng, cậy 
trông,yêu mến Chúa Cha. Bởi “Ðức Chúa Cha thương mến Con 
Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”. Đây là mạc 
khải rất quả quyết của Chúa Giê-su cho chúng ta, một mạc khải 
khả tín, vì là mạc khải với tư cách là Con của Chúa Cha, Đấng 
từ trời mà xuống. 

Và như thế là, Người đã một lần nữa vừa giải thích và 
xác nhận chân lý đã nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi 
đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, 
thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.  

“Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa”. Ước gì lời 
nguyện này thấm sâu trong lòng mỗi chúng ta, để khi thân thưa 
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với Chúa Giê-su, lòng chúng ta rộn lên niềm tin tưởng, vui 
mừng, bình an đích thực. Ước gì lời nguyện này là lời nguyện 
liên lỉ trong từng giây phút sống, và trước mọi hoàn cảnh của 
mỗi người, bất kể là khi buồn, hay vui, khi thành công hay thất 
bại. Ước gì lời nguyện này là lời xác tín vững chắc cả cuộc 
sống chúng ta đều hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, trong Đức 
Giê-su, đấng nắm trong tay mọi uy quyền của Thiên Chúa. Và, 
ước gì, lời nguyện này là lời nguyện hiệp nhất mọi tâm hồn 
cùng tìm đến tín thác vào duy nhất một địa chỉ cứu rỗi, để mọi 
người sẽ sống tình huynh đệ Chúa Giê-su trong cuộc hành 
hương còn tiếp diễn này. “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào 
Chúa”, “Lạy Chúa Giê-su, chúng con tín thác vào Chúa”.  

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Chúa Giê-su 
cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con tin cậy mến Chúa 
Giê-su mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.  Amen.  

Lạy Chúa, dẫu cho tình hình dịch bệnh có còn kéo dài 
hay đã được chấm dứt, thì cũng xin cho chúng con luôn tín thác 
vào lòng thương xót và thượng trí siêu phàm của Thiên Chúa 
Cha, vì  Người luôn ban cho chúng con điều tốt nhất theo ý 
Người, không phải theo ý chúng con. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
24/4 THỨ SÁU TUẦN II Phục Sinh. 
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15. T. Fiđêlê Simaringen, lm, tử đạo. 

BÁNH PHỤC SINH 
“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ 
thích” 

Phép lạ bánh hóa ra nhiều dẫn ta tới tấm bánh là Thánh 
Thể Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói: “Ta là Bánh Hằng Sống từ 
trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời”.  
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Nếu trong phép lạ bánh hóa ra nhiều, bánh được cho đi 
từ lòng quảng đại của một em bé đơn sơ khiêm nhường dám 
dâng phần nhỏ quý giá của mình cho cộng đồng, thì Thánh Thể 
Chúa Giê-su là sự hiến dâng Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa 
Cha rất khiêm nhường quảng đại cho toàn nhân loại. Nếu với 
chỉ một phần ăn nhỏ là năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá 
nhỏ đủ nuôi sống cả ngàn ngàn người, thì chỉ với một chút 
Bánh Thánh Thể bẻ ra mà nuôi sống cả và nhân loại. Hơn nữa, 
Bánh Thánh Thể không chỉ ban sự sống bình an, ân sủng, thánh 
thiện công chính ở đời này, mà còn bảo đảm cho chúng ta cuộc 
sống vĩnh cửu ở đời sau. Bánh Thánh Thể là bánh Phục Sinh, 
Bánh Hằng Sống, Tấm Bánh Của Lòng Xót Thương, Tấm Bánh 
Cứu Rỗi vậy.  Hãy tạ ơn và yêu quý Thánh Thể Chúa. 

Chúa Giê-su khát khao người người hưởng dùng Thánh 
Thể để được sống sức sống thần linh ngay trong hành trình 
dương thế. Vì thế, xin đừng phụ ân tình Chúa. Hãy sốt sắng, 
khát khao rước lấy Thánh Thể Chúa, để kết hiệp mật thiết với 
Người, để yêu mến Người và sống yêu như Người đã sống yêu, 
để bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi sống mọi người, và cuối 
cùng để được phục sinh với Người và sống đời đời trong Nước 
Thiên Chúa. Sống sức sống Thánh Thể, kết hiệp mật thiết và 
hoàn toàn với Chúa Giê-su là sống trước sự sống phục sinh vậy. 

Lạy Chúa, xin cho lòng con luôn khát khao được rước 
Thánh Thể Chúa, để hoàn toàn thuộc về Chúa, để sống yêu 
thương và hiến dâng cho người như Chúa. Amen. 

 
Lạy Chúa, khẩu trang, chất sát khuẩn, mì tôm, gạo, 

mắm, đường sữa… và các nhu yếu phẩm gửi đến cho nhau 
trong mùa  dịch bệnh là tấm bánh người trần gian chia nhau hy 
sinh chia nhau. Nguyện xin Chúa thánh hóa công việc bác ái 
ấy, để mỗi người nhận ra, họ được vinh dự làm công việc yêu 
thương của Chúa, mà tạ ơn Chúa luôn. Amen. 
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Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
25/4 THỨ BẢY TUẦN II Phục Sinh.  
Cv 6, 1-7; Ga 6, 16-21 

QUYỀN NĂNG CỦA ĐẤNG PHỤC SINH 
“Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển” 

Chúa Giê-su có quyền năng của Thiên Chúa. Quyền 
năng ấy là quyền năng xuất phát từ lòng yêu thương. Khi yêu, 
con người ta có khát khao bộc lộ tình yêu, có sáng kiến để làm 
đẹp tình yêu, có sức mạnh để thắng vượt mọi thử thách, khốn 
khó, và có ý chí để gìn giữ tình yêu bền vững.  

Câu chuyện trên biển, Thánh Gioan ghi lại: “Trời đã tối, 
mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi 
lên, biển động mạnh”. “Chúa Giêsu đi trên mặt biển”làm họ 
hoảng sợ, nhưng Người nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ” 

Chúng ta có quá nhiều nỗi sợ trong cuộc đời, điều đó 
phải là dĩ nhiên rồi. Bởi cuộc đời trần gian luôn phải đối diện 
với những đau khổ vì nghèo đói, nợ nần, bệnh tật, thất bại, 
buông xuôi, oan sai, sự dữ. Nhưng hãy tin: Chúa biết chúng ta 
nhiều hơn chúng ta biết chúng ta. Khi ta chưa kêu cứu, thì Chúa 
đã biết Người sẽ phải làm gì. Vì Người yêu thương và lo lắng 
cho chúng ta nhiều hơn chúng ta yêu và lo lắng cho mình.  

Quả thực, Chúa Giê-su, với quyền năng của Thiên Chúa 
trao ban cho Đấng Phục sinh, Người có thể biến khó thành dễ, 
hiểm nguy thành an toàn, biến điều không thể thành có thể, để 
mang lại bình an hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Người 
muốn chúng ta yêu mến, trông cậy, và tín thác tuyệt đối vào 
Người. Đừng sợ hãi. Sợ hãi là tín hiệu của sự hèn tin! Sợ nghèo 
đói nên cũng sợ sẻ chia. Sợ bệnh tật nên cũng sợ thăm viếng. 
Sợ mang tiếng xấu nên cũng sợ gặp gỡ người tội lỗi. Sợ mất 
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lòng mất điểm, nên cũng sợ nói thật, sợ góp ý. Chuyện sợ này 
dẫn đến cái sợ kia. Chúa nói: “Có Thầy đây. Đừng sợ!”.  

Lạy Chúa, xin giúp con vững tin Chúa đang đồng hành 
mọi nơi mọi lúc với chúng con và Chúa can thiệp vào cuộc 
sống để đời chúng con luôn được bình an, hạnh phúc. Amen.  
 Lạy Chúa, chúng con tin Chúa vẫn luôn yêu thương và 
quan phòng cho nhân loại này được điều quý giá nhất là phần 
rỗi đời đời. Trong cơn dịch bệnh, đối diện với sự chết lan tràn, 
xin Chúa ban cho mọi người ơn nhận ra, điều đáng sợ nhất, 
không phải là sự chết phần xác, nhưng là sự chết phần linh 
hồn, để tất cả quy hướng về Chúa là cội nguồn của sự sống, và 
là sự sống muôn đời. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
25/4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.  
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20. 

TIN MỪNG LÒNG THƯƠNG XÓT 
“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”. 

Thánh Luca là người Hy-lạp ngoại giáo trở lại, và là 
môn đệ của Thánh Phaolô. Người là tác giả sách Phúc Âm thứ 
ba và sách Tông Ðồ Công Vụ. 

Thánh Luca là người học thức, có tài viết văn, có tài kể 
chuyện, người đề tặng cả hai tác phẩm của mình cho một nhân 
vật thế giá tên là Tê-ô-phim, mới theo đạo Kitô. Thánh Luca 
viết sách Phúc Âm khoảng giữa năm 70 và 75 sau công lịch. 
Điềm nhấn mạnh trong Phúc Âm theo thánh Luca, là: 

- Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ mọi người, giao hòa nhân 
loại với Thiên Chúa. Chúa thu hút nhân loại bằng những đức 
tính cao cả và Người luôn cầu nguyện ngợi khen Chúa Cha. 

- Thiên Chúa là Cha nhân từ và thương xót. 
- Tinh thần bỏ mình và nghèo khó. 
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Thánh Luca dùng lời lẽ có ý nghĩa để diễn tả lại những 
trường hợp Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót các phụ nữ hư hỏng, 
và phục hồi quyền lợi thế giá cho họ. Người đã kể lại những 
câu chuyện có ích lợi  thiêng liêng đặc biệt cho dân ngoại, như 
các chuyện bà Ma-đa-lê-na, ông Gia-kêu, người trộm lành, 
người Sa-ma-ri-a nhân hậu. Phúc Âm theo Thánh Luca là sách 
Phúc Âm sống động, hấp dẫn nhất đối với thế giới mới. (st) 

Tin Mừng Thánh Luca là “Tin Mừng Lòng Thương 
Xót”. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban Thánh Luca nhạy cảm và  tài 
năng. Người đã dùng tài năng để diễn cảm chính tâm tình mến 
yêu mà Ngài đã được mạc khải và cảm nhận, đồng thời, diễn 
đúng nỗi lòng xót thương của Thiên Chúa Cha trong Con Một 
Người là Đức Giê-su.  

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là “Tin Mừng Lòng Thương Xót 
của Chúa Cha”. Xin cho chúng con hân hoan đón nhận, cảm 
mến tri ân và thực thi lòng thương xót với mọi người. Amen.  

Lạy Chúa, Tin Mừng của Lòng Thương xót Chúa đã 
được viết, được đọc, được nghe mọi lúc mọi nơi trong nhân 
loại này, qua cách hành xử yêu thương hy sinh giúp đỡ lẫn 
nhau trong cơn dịch bệnh. Xin Chúa xót thương, tha thứ và ban 
lại cho nhân loại cuộc sống mới bình an hạnh phúc, muôn nước 
tin thờ Chúa, và muôn dân yêu thương nhau. Amen.  

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
26/4 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. 
Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. 

HIỆP HÀNH 
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh” 

Cũng có những người cùng đi trên một con đường, cùng 
một thời điểm, cùng nhịp bước, nhưng chuyện ai nấy nghĩ, 
chân ai nấy bước, chẳng ai màng tới ai. Có khi cùng một 
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chuyến xe, cùng chuyến bay, mà ghế ai nấy ngồi, mắt ai nấy 
ngó, giỏ ai nấy giữ, chẳng ai nói gì với ai, chăng ai màng tới ai. 
Như thế là song hành, hay đồng hành được sao? Chưa nói được 
là song hành hay đồng hành thì nói chi đến chuyện hiệp hành.  

Hai môn đệ Chúa Giê-su thất chí vì Thầy mình bị giết. 
Hai ông thinh lặng giũ áo từ quan, kín đáo về vườn làm dân vạn 
đại. Và lúc đang trên đường về Emmaus, Chúa Giê-su Phục 
Sinh hiện ra với hai ông, cùng đi, cùng lắng nghe tâm sự, cùng 
chia sẻ Lời Kinh Thánh, cùng ăn bữa cơm chiều… và khi 
Người bẻ bánh, hai ông đã nhận ra Thầy mình. Thầy mình đã 
sống lại. Hai ông trở lại Giê-ru-sa-lem để nối tiếp ước mơ làm 
môn đệ Thầy. Câu chuyện gặp gỡ này đã gợi hứng cho Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam có thêm một từ mới thật đẹp là 
“Hiệp hành”. Không chỉ cùng bước với nhau trong cuộc đời, 
như hai đường rây song song dài vô tận, mà phải còn thương 
yêu thấu cảm, sẻ chia vui, buồn và cả việc bẻ tấm bánh mình ra 
mà nuôi nhau nữa, mới thực sự là cuộc sống mới, cuộc sống 
Phục Sinh. Phải là niềm hy vọng giữa một thế giới vô vọng 

Ước gì mọi người quyết tâm bỏ đi tính ích kỷ vô cảm, để 
cuộc sống của mình là cuộc sống liên đới trong tình huynh đệ 
con cùng một Cha trên trời, cùng hưởng nhờ một nguồn ân 
sủng cứu chuộc từ Giá Máu Chúa Ki-tô, và còn chung một 
nguồn sống thần linh là Thánh Thể Chúa. Hãy hiệp hành với 
nhau, như Chúa Giê-su luôn hiệp hành với chúng ta.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nên nhân chứng Chúa 
Phục sinh, nhờ sống Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Amen. 

 Lạy Chúa, xin cho mọi người nhận biết rằng: không ai 
lẻ loi trong cuộc đời vì tất cả là con cùng một Cha trên trời, là 
huynh đệ với nhau vì cùng hưởng một giá máu cứu chuộc, một 
nguồn sống Lời Chúa, một tấm bánh thánh thể, và tất cả đang 
hiệp hành, cùng nâng đỡ nhau  trên đường về quê hương vĩnh 
cửu. Amen.  
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Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
 
27/4 THỨ HAI TUẦN 3 PS 
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29. 

ĐỂ ĐƯỢC TRƯỜNG SINH 
“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” 

Nhiều người đã tìm đến Chúa Giê-su, sau phép lạ Chúa 
hóa bánh ra nhiều nuôi dân. Có thể có nhiều người hiếu kỳ, 
muốn tìm đến để mong chứng kiến một phép lạ tương tự. Cũng 
có thể có nhiều người tìm đến vì vô tư bởi chắc sẽ có bánh mà 
ăn không phải lo chuyện đói. Nhưng, Chúa Giê-su bảo họ: “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, là của ăn 
Con Người sẽ ban cho các ngươi”.  

Chúa muốn nói đến của ăn không hư nát và dẫn đến sự 
sống trường sinh, đó là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Cũng 
thế, với chúng ta, không chỉ lo sao cho có công ăn việc làm để 
kiếm cái sống phần xác cho mình và cho gia đình, mà còn phải 
lo sao cho mình và gia đình được sống Lời Chúa, và sống nhờ 
Thánh Thể Chúa nữa. Không chỉ nghe Lời Chúa mà còn phải 
thực hành Lời Chúa, phải sống đúng như Lời Chúa đã dạy. 
Không chỉ yêu mến, khát khao và rước lấy Thánh Thể Chúa, 
mà còn phải sống Bí Tích Thánh Thể giữa đời, là phải yêu 
thương mọi người, phải hy sinh cho người được sống và sống 
vui, phải bẻ tấm bánh mình ra mà trao tặng mọi người.  

Ước gì chúng ta bỏ đi cách thờ phượng Chúa kiểu cầu 
lợi ích kỷ: đến với Chúa để chỉ xin Chúa cho mình và xin Chúa 
làm theo ý mình, mà mình không làm theo ý Chúa; không 
muốn nghe Lời Chúa, chỉ muốn Chúa nghe lời mình; không 
muốn bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi ai, chỉ muốn ai nấy bẻ 
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bánh của họ mà tập trung nuôi mình. Cách sống đạo như thế sẽ 
không đẹp lòng Chúa, vì không sống như Chúa Giê-su đã sống.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe và sống Lời Chúa; 
rước Chúa, và sống yêu thương hiến dâng như Chúa. Amen. 

Lạy Chúa, xin cho mọi người nhận ra cơn đại dịch là 
thông điệp yêu thương của Chúa gửi đến cho nhân loại, để 
nhân loại có cơ hội ngưng lại tất cả những chuyện trần gian 
phù vân chóng vánh, mà quy hướng cuộc sống mình về Thiên 
Chúa và sống cuộc sống mới công chính như Chúa muốn. 
Amen. 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
28/4 THỨ BA TUẦN 3 PS 
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35. T. Luis Grignion de Montfort,  

BÁNH BỞI TRỜI, BÁNH HẰNG SỐNG 
“Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời 
đích thực” 

Xưa, trên đường về Đất Hứa, dân riêng của Chúa đói 
khát, và Môi sê đã kêu cầu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho 
bánh Manna từ trời rơi xuống nuôi dân. Nay, người ta lại muốn 
Chúa Giê-su làm một dấu lạ cho họ thấy tận mắt như Môi sê 
kêu xin và đã được. Nhưng Người nói: “Không phải Môsê, mà 
chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”. Và Người đã 
xác nhận: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ 
không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” 

Chúng ta hôm nay cũng đang trên đường về Đất Hứa, 
đang trên hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu là Nước Thiên 
Chúa, chúng ta cũng cần có cái ăn để đủ sức mà tiếp bước hành 
trình cho đến đích đến. Của ăn của chúng ta hôm nay là chính 
Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Chúa muốn chúng ta tham dự 
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Thánh Lễ với niềm vui hân hoan vì được chính Thiên Chúa mời 
tham dự Tiệc Lời Chúa, và Tiệc Thánh Thể Chúa Giê-su.  

Người luôn sống đức công chính theo Lời Chúa dạy, là 
người sống trong tình trạng ân sủng, sống trong tương quan 
thân tình mật thiết với Chúa, là người xứng đáng tham dự bữa 
tiệc Thánh Thể ở trần gian này, và cũng là người xứng đáng 
tham dự bữa tiệc muôn đời trong Nước Chúa. Bánh Bởi Trời 
xuống, Bánh Hằng Sống của Thiên Chúa Hằng Sống, Bánh ban 
Sự Sống đời đời cho chúng ta, chính là Lời Chúa và Thánh Thể 
Chúa Giê-su. Bánh Giê-su đã sẵn sàng, Tiệc Bánh Giê-su miễn 
phí. Chúng ta được mời đến tham dự. Việc còn lại là của chúng 
ta, có tin tưởng, yêu mến, khát khao và đáp lại lời mời tham dự 
tiệc trường sinh hay không? Đừng phụ ân tình Chúa.  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con nghe và thực thi 
Lời Chúa, để được sống nhờ sức sống Thánh Thể Chúa. Amen. 

Lạy Chúa, cho đến hôm nay, những đau thương vì dịch 
bệnh, những mất mát bao người thân yêu, những thất bại kinh 
tế ở khắp các dân nước trên trần gian này, đã nói cho nhân 
loại biết rằng tất cả những giá trị trần gian này đều chóng 
vánh, hư nát. Xin cho mọi người khao khát và tìm kiếm giá trị 
đích thực và vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su Ki-
tô. Amen. 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
29/4 THỨ TƯ TUẦN 3 PS 
Ga 6,35-40.T.Catarina thành Siêna, Trinh nữ. TSHT 

THẤY VIỆC CHÚA LÀM, VÀ TIN VÀO CHÚA 
“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời 
đời” 

Có bài hát: “Mắt con vẫn nhìn lên Con Chúa treo trên 
thập giá, nhưng sao lòng chẳng động, dù chỉ là một chút xót 
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xa… “ “Mắt con mãi nhìn xem thương tích anh em cùng khốn, 
nhưng sao lòng chẳng động, dù chỉ là một chút xót thương…”. 
“Xin Chúa mở mắt con, cho con thấy tình Chúa cao sâu…” 

Chúa muốn chúng ta có một cái “thấy” mang tính trách 
nhiệm, cái thấy của đôi mắt dẫn vào buồng tim, dẫn đến khối 
óc, dẫn đến cõi tâm linh sâu thẳm. Không phải cái thấy của đôi 
mắt trang trí, đôi mắt thấy mà lòng chẳng động như lời bài hát 
trên đây. Hiểu như thế để chúng ta đón nhận Lời Chúa hôm nay 
rằng: “Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống 
đời đời”. Quà tặng sự sống đời đời đơn giản đến vậy! 

Thế mà, dân do thái bị Chúa quở trách vì họ chẳng tin, 
dù đã thấy Chúa xuất hiện, thấy Chúa hiện diện, thấy Chúa làm 
bao việc lạ lùng. Đúng là họ đã thấy theo cách ‘thấy lấy mắt mà 
ngó’, ‘thấy mà lòng chẳng động’. Thật đáng tiếc! 

Chúa Giê-su đã từng “thấy và chạnh lòng thương”, “thấy 
và xuống tay chữa lành”. Người cũng muốn chúng ta thấy theo 
cách thấy của Người, để khi “thấy Con Thiên Chúa” bằng một 
cái thấy có thấu cảm, có xót xa, có động lòng, có yêu mến, có 
tin tưởng, cậy trông tín thác, thì được sống đời đời”. 

Cũng vậy, chúng ta có thể đã thấy quá khứ, hiện tại của 
mình, thấy thành công thất bại, mà không nhận ra ơn Chúa 
trong đời mình. Hoặc còn tệ hơn, thấy thành công thì nhận là 
do tài sức của mình, thấy thất bại thì đổ thừa cho Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra hồng ân quý giá 
mà Chúa đã ban tặng là Đức Giê-su Ki-tô. Xin cho chúng con  
đón nhận và sống nhờ Lời Chúa, và Thánh Thể Chúa. Amen 

 
Lạy Chúa, qua cơn đại dịch này, xin Chúa giúp mọi 

người nhìn thấy công trình vĩ đại của Chúa, nghe được lời yêu 
thương của Chúa, thấu hiểu nỗi lòng khát khao trao ban ơn cứu 
chuộc của Chúa, để từ nay, nhân loại tin kính tôn thờ Chúa và 
luôn biết chạnh lòng thương xót giúp đỡ lẫn nhau. Amen.  
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Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 

 
30/4 THỨ NĂM TUẦN 3 PS 
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51. T. Pi-ô V, Giáo hoàng. 

TA LÀ BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG 
“Ta là bánh từ trời xuống” 

Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống với bản 
tính loài người thật trong bản tính Thiên Chúa. Người đã chịu 
chết để cứu chuộc nhân loại. Cái chết của Người là cái chết của 
“Con Chiên Thiên Chúa”, như một hy lễ đẹp lòng Chúa Cha. 
Trong cựu ước, khi sát tế một con chiên để làm lễ vật tế lễ, con 
chiên chịu nướng cháy trên lửa than hồng cho đến khi lửa tàn 
thì con chiên cũng chỉ còn là một nắm tàn tro. Thời xuất hành, 
Thiên Chúa dạy phải bắt con chiên non, giết, lấy máu bôi trên 
cửa nhà, nướng chiên và ăn thịt chiên.  

Chúa Giê-su, hình ảnh của con chiên bị giết, và trở nên 
của ăn để con người có sức xuất hành mà về Đất Hứa. Bánh 
Bởi Trời, là chính Thánh Thể Chúa Giê-su,là của ăn cho chúng 
ta hưởng dùng, để có nguồn sức thiêng vượt qua cõi tạm trần 
gian này, để tiến về Đất Hứa muôn đời là Nước Thiên Chúa.  

Hãy cảm tạ Chúa Giê-su làm người, Ngôi Lời Sáng Thế 
đã hóa thành nhục thể. Hãy cảm tạ Chúa Giê-su ban Lời Hằng 
Sống soi cho con người biết có cõi hằng sống. Hãy cảm tạ Chúa 
Giê-su, Lời nhập thể đã hóa nên Bánh Thánh Thể, để con người 
hưởng dùng cho có đủ sức mạnh thần diệu bền bỉ mà hoàn tất 
hành trình trần gian và tiến vào quê hương mới.  

Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống Bởi Trời. Ta 
là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Chúa muốn 
chúng ta xác tín vững chắc vào lời Chúa hứa, và sốt sắng, siêng 
năng, thật lòng mến yêu, thật lòng khao khát và  rước lấy 
Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Hãy cảm nghiệm được tình Chúa 
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yêu trong Bí Tích Thánh Thể, và hãy biến đời mình nên của ăn, 
thức uống, niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.  

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tạ ơn Chúa, con khao 
khát Chúa, xin Chúa ngự vào lòng con. Amen.  

Lạy Chúa, chúng con có cảm giác trần gian đang ít 
người hơn trước lúc đại dịch, nhưng yêu nhau nhiều hơn trước; 
các nước đang thất bại nghèo khó về kinh tế hơn trước, nhưng 
lại thành công giàu có tình thương nhiều hơn trước… Xin giúp 
mọi người nhận ra tình thương của Chúa, mà ca tụng Chúa 
muôn đời. Amen. 

Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch 
bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong 
ân nghĩa Chúa luôn. Amen. 
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LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH 
(Đây là lời nguyện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam để cầu nguyện 
trong cơn dịch bệnh Covid-19).  
 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng 
chúng con đang họp nhau cầu nguyện, 
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.  

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót 
xin nhìn đến nỗi thống khổ 
của đoàn con trên khắp thế giới, 
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. 
Xin củng cố đức tin của chúng con, 
cho chúng con hoàn toàn tín thác 
vào tình yêu quan phòng của Cha.  

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, 
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, 
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, 
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. 
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, 
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, 
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, 
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa 
đang ân cần nâng đỡ chúng con.  

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, 
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, 
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, 
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế 
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, 
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.  

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, 
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, 
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, 
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen  
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KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH 
Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh/, Chúng con tuyên 

xưng Chúa là Đấng toàn năng/ và là Cha giàu lòng thương xót/. 
Nay chúng con đến trước nhan Chúa/, xin Chúa thương xót 
nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh/, đang lan rộng nhiều 
nơi trên thế giới/ cũng như trên đất nước chúng con. 

Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y 
tế/, ơn khôn ngoan và can đảm/, tìm ra những phương thế ngăn 
chặn dịch bệnh nguy hiểm này/. Xin Chúa an ủi và chữa lành 
những anh chị em bị nhiễm bệnh/, và nâng đỡ gia đình họ trong 
lúc khó khăn/. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời 
vì dịch bệnh/, và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời/. 

Sau cùng/, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng 
con/, biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa/, để chúng 
con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh/, đem tình 
thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, hợp 
nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. AMEN. 
 

KINH ÔNG THÁNH RÔCÔ 
Lạy ông Thánh Rô-Cô là Đấng có lộc, bởi Thánh Cả đã 

đặng công trọng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con 
nương vì công nghiệp ấy/ chắc sẽ đặng cứu khỏi thần khí hay 
lây/ và đặng bình an vô sự. Xin ông Thánh Rô-Cô cầu cho 
chúng con/, hầu cho chúng con thoát khỏi ôn dịch truyền 
nhiễm/. Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng Ông 
Thánh Rô-Cô/ và đã hứa cùng Người rằng:/ “Kẻ nào lấy lòng 
sốt sắng mà khẩn cầu ông Thánh Rô-Cô/, thì chẳng hề mắc phải 
ôn dịch chút nào”/. Vậy chúng con xin nhờ lời ông Thánh Rô-
Cô chuyển cầu cho chúng con/, dám xin Chúa vì công nghiệp 
Người/, khẩn cứu chúng con hồn xác đều khỏi ôn dịch hiểm 
nghèo/, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu KiTô là Chúa chúng 
con. Amen  
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