
CÁC LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA 

 

Chúa Nhật sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống 

CHÚA BA NGÔI 

Lễ trọng 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 3,16-18 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì 

khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến 

thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà 

được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên 

án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 

  

II. SUY NIỆM 

"ƠN CỨU ĐỘ ĐƯỢC THỰC HIỆN 

NHỜ TƯƠNG GIAO TÌNH YÊU CỦA BA NGÔI THIÊN CHÚA" 

Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống được chọn để mừng Lễ Chúa Ba Ngôi đã được cử 

hành vào thế kỷ thứ VII. Lễ kính Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chiếm một chỗ xác 

định trong lịch phụng vụ, cuộc cử hành nầy dần dần được xem như một ngày lễ đặc biệt. 

Kể từ thế kỷ thứ X, có khá nhiều nhà thờ cử hành thánh lễ nầy một cách long trọng. Vào 

năm 1334, Đức Giáo Hoàng Gioan XXII chuẩn nhận việc cử hành nầy ở Rô-ma và mở 

rộng đến Giáo hội hoàn vũ. 

Bài Tin Mừng hôm nay nói lên Ơn Cứu Độ được thực hiện nhờ tương giao tình yêu 

của Ba Ngôi Thiên Chúa: 

   

Với đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu khẳng định ba điều: 

- Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. 

- Thiên Chúa sai Con của Người đến không phải để lên án nhưng là để cứu độ thế 

gian.  

- Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án. 

 

1. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một 

Trong cách nhìn nhân loại, ai trong chúng ta nếu chỉ có một đứa con trai duy nhất, thì 

chúng ta sẽ coi nó như là tất cả của đời mình, của cả cuộc sống mình, của cả giống nòi 

mình, nên chúng ta sẽ hết sức cung phụng nâng niu, bằng mọi giá phải bảo vệ nó, và chỉ 

chấp nhận san sẻ khi cho đứa con xây dựng gia đình với một người con gái để duy trì dòng 

tộc.  

Trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con, và Chúa Con là 

đứa Con Duy Nhất của Chúa Cha từ đời đời. Nhiều lần Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện 

đã thân thưa rằng: Con yêu Cha và như Cha đã yêu Con… Và vì yêu thương con người, 

Chúa Cha đã cho đứa Con Duy Nhất của mình đến với thế gian 

Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua hành vi tự hiến của Thiên Chúa Cha: 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16a). Từ “đến nỗi” ở đây 

cho thấy Thiên Chúa yêu đến tột cùng, yêu “đến nỗi” không còn gì để diễn tả, để trao ban 



hơn được nữa, vì thế chỉ còn cách duy nhất là trao ban chính Con của mình đến để diễn tả 

tình yêu cho nhân loại bằng chính cái chết mà thôi. 

Nơi cái chết của Đức Giêsu – Con Thiên Chúa là chính Thiên Chúa. Người đã ban và 

sai Con của Người đến vì yêu thương toàn thể nhân loại, để họ được cứu độ. Tình yêu của 

Thiên Chúa có một cường độ và mộtchiều kích to lớn đến nỗi, nếu có thể, hẳn ta phải nói: 

Thiên Chúa yêu thương thế gian, yêu thương chúng ta, hơn chính Con của Người. Người 

không bỏ mặc thế gian, mà lại còn ban cho chúng ta món quà là Người Con vẫn sống 

trong một tương quan duy nhất với Người. 

Chỉ khi chúng ta xác tín rằng Đấng chịu đóng đinh là Con Một, Con yêu dấu của 

Thiên Chúa, thì quyền năng của tình yêu này của Thiên Chúa mới có thể thực sự đến với 

chúng ta và chúng ta mới có thể hoàn toàn mở ra với ánh sáng và sức nóng của Người. Đời 

sống chúng ta tùy thuộc đức tin của chúng ta. 

Nhưng, tại sao Thiên Chúa yêu thế gian lại trao ban Con Một đến để chịu chết mà 

cứu độ? Bởi vì tình yêu cần đến sự ở với nhau, cần chính thân thể của nhau và trao ban 

cho nhau, nhất là dám chết cho người mình yêu. Nếu Chúa Giêsu ở trên trời nói vọng 

xuống rằng: “Thiên Chúa yêu con người” thì liệu con người có cảm nhận được tình yêu 

không? Nhưng chắc chắn họ sẽ cảm nhận được tình yêu khi Con Một Thiên Chúa đến ở 

với con người, hi sinh để cứu con người và trao ban chính mình cho họ. 

Lại nữa, loài người đã phạm tội xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối nên tự 

loài người không thể tự đền được sự xúc phạm này cách cân xứng, nên cần tới Đấng là 

Con Thiên Chúa tuyệt đối thánh thiện mới có thể đền thay cách tương xứng. Giống như 

dân đen xúc phạm đến vua thì mang tội chết, phải cần đến thái tử của vua mới có khả năng 

xin phụ hoàng tha thứ cho người mà thái tử yêu được. 

Tình yêu chân chính là mong sao người mình yêu được hạnh phúc hơn cả bản thân 

mình. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian cách tuyệt đối và mong sao cho chúng ta được 

hưởng niềm hạnh phúc tuyệt đối là được vào ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì: 

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để 

thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” Ga 3,17). 

 

2. Thiên Chúa sai Con của Người đến không phải để lên án nhưng là để cứu độ 

thế gian.  

“Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để 

thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ". Thật vậy, sứ mạng thiên sai của Chúa 

Giêsu đến là để dùng thập giá mà cứu chuộc thế gian. Đó là niềm hy vọng lớn lao của 

nhân loại.  

Người tôi tớ thấp hèn liều mình chết thay cho chủ nhân quyền quý, hay người dân 

đen cùng khốn chết cho hàng vua chúa cao sang… là điều dễ chấp nhận; đằng nầy Ngôi 

Hai Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất lại hiến thân chết thay cho loài người hèn mọn thì quả 

là điều vượt quá trí tưởng tượng con người. Chỉ vì quá đỗi yêu thương loài người, Thiên 

Chúa mới có thể hy sinh đến thế. 

Đức Kitô đã đến với tư cách là Đấng Cứu Độ chứ không là Thẩm Phán: Người dẫn 

đưa con người đến “sự sống đời đời.” Sự sống đời đời, theo Tin Mừng Gioan, không chỉ là 

cuộc sống tương lai của một thế giới sắp đến, nhưng còn dự phần vào cuộc sống Thiên 

Chúa ngay từ thế giới hiện nay. 

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu mình” 

(Ga 15,13) và không có tình yêu nào sánh ví được với tình yêu khôn vời của Thiên Chúa 

dành cho nhân loại. 



Ý định Thiên Chúa cứu độ con người không thể nào được thực hiện nếu không có sự 

đồng thuận của con người; họ phải chọn lựa, “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên 

án; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi.” 

Mục tiêu của sứ mạng Chúa Con đảm nhận khi được gửi vào trần gian: không phải để 

lên án, nhưng để cứu độ. Thế nhưng, dù điều duy nhất Thiên Chúa muốn, đó là cứu độ thế 

gian; nhưng biến cố Con của Người đến cũng nhất thiết đưa loài người đến chỗ phải lấy 

quyết định; quyết định trọng yếu nhất của đời người, là gắn bó với Con Một Thiên Chúa 

bằng đức tin, hoặc ngược lại, từ chối tin vào Người. 

 

3. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án. 

Thiên Chúa đã khởi xướng trước, Người đã “yêu thương đầu tiên”. Mọi sáng kiến 

đến từ phía Người. Nhưng để có tình yêu, nếu chỉ có lời tuyên bố, bày tỏ, trước những 

bước, dấu chỉ từ một trong hai phía chưa đủ mà phải có sự tương ứng, đón nhận và đáp trả. 

Đức tin là lời đáp lại của con người đối với lời tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta biết, ý Thiên Chúa Cha muốn mọi người chúng ta là 

tin vào Con Thiên Chúa, tức là tin vào Chúa Giêsu, để nhờ đó chúng ta sẽ được mãi mãi 

chiêm ngưỡng thánh nhan Người và được sống lại trong ngày sau hết. 

Như thế, điều kiện tiên quyết để được cứu độ là phải tin và sống niềm tin vào Chúa 

Giêsu Kitô. Nên dù mặc nhiên hay minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể 

vào Nước Thiên Chúa. Cái được mất của đức tin ấy vô cùng quan trọng: vấn đề là chết hay 

sống: “Ai tin thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”. Hoặc người ta chấp nhận “sự 

ban cho của Thiên Chúa” và đi đến sự sống muôn đời là đặc tính của Thiên Chúa, hoặc 

người ta ở lại với nhân tính của mình và dĩ nhiên là phải chết. Không thể có thái độ 

nghiêng ngả quanh co. Phải nói “có” hoặc “không” trước sự ban cho của Thiên Chúa.  

Chúa Giêsu cho thấy rằng đức tin phải dựa trên bằng chứng tình yêu mà Thiên Chúa 

đã ban cho chúng ta khi sai phái Con của Người đến. Cuộc tái sinh bởi Thiên Chúa và lòng 

tin vào Con Thiên Chúa đưa chúng ta đạt tới ý nghĩa và sự viên mãn của cuộc sống chúng 

ta, đưa đến sự sống đích thực không qua đi.  

Mặc nhiên hay minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể vào Nước Thiên 

Chúa. Nghĩa là hết những ai qua tôn giáo của họ hoặc qua tiếng lương tâm mà ăn ở tốt 

lành thánh thiện thì mặc nhiên ở trong Đức Kitô (được rửa tội “bằng lửa”). Cũng thế, 

những ai dám hy sinh tính mạng vì niềm tin hoặc vì Đức Ái, thì dù chưa được lãnh nhận 

Bí tích Rửa tội, thì cũng mặc nhiên ở trong Đức Kitô toàn thể (rửa tội “bằng máu”).  

 

Tóm lại, khi kính nhớ và cung chiêm mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi, là chúng 

ta chiêm ngắm Tình Yêu của Thiên Chúa ban xuống cho thế gian chính Con Một để cứu 

độ thế gian, và ai muốn được cứu độ phải tin vào Chúa Giêsu Kitô. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa được sai đến thế gian là để cứu độ thế gian chứ không phải 

lên án thế gian. Xin cũng sai chúng con đến với mọi người, đem đến cho họ sự cứu vớt, 

chứ không phải đến để lên án nhau. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 28, 16-20 



Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các 

ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su 

đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em 

hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 

Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh 

em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." 

  

II.  SUY NIỆM 

“HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ” 

Bài Tin Mừng về Lễ Chúa Ba Ngôi năm B hôm nay là trích đoạn của thánh Mát-thêu 

về lệnh truyền của Chúa Giêsu: 

• Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ 

• Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần 

• Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

• Lời hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

  

1. Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ. 

Cũng như Chúa Giêsu đã quy tụ môn đệ, để cùng sống với nhau và với Người; coi 

nhau như bạn hữu, đồng bàn với nhau, hiểu biết và chia sẻ với nhau đời sống hằng ngày. 

Thì đây, Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ đồng hành trước cả việc rao giảng: Cần có 

việc chia sẻ giữa những con người với nhau trước, sau đó mới tính đến việc loan báo Tin 

Mừng. Rao giảng Tin Mừng cho ai là giúp người ấy đào sâu những kinh nghiệm bản thân 

đã trải qua trong quá khứ, cho đến ngày người ấy nhận ra nơi Chúa Kitô, trong cái chết và 

sự sống lại của Người, là chân lý làm cho cuộc đời họ rực sáng (x. GKPV). 

Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người cũng được mời gọi sống sứ vụ rao 

giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an 

và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, cách riêng, niềm tin, 

bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên giáo xứ và cộng đoàn. 

  

2. Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Nếu đem đối chiếu các trình thuật về làm phép rửa trong sách Tông Đồ Công Vụ (x. 

Cv 19,5…) và các thư thánh Phaolô, có thể chúng ta không dám chắc là đã có một công 

thức đầy đủ về việc làm phép rửa nhân danh Ba Ngôi như tường thuật Tin Mừng Mát-

thêu, bởi ban đầu các tông đồ và môn đệ vẫn làm phép rửa nhân danh Chúa Giêsu, còn 

việc nhân danh Ba Ngôi là sự tiến triển của thần học do Chúa Thánh Thần linh hứng về 

sau. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là khi muốn làm môn đệ Chúa Giêsu (gia nhập đạo) thì 

phải lãnh phép rửa. Phép rửa trở thành một điều kiện bắt buộc để được hưởng ơn cứu độ, 

vì qua Phép Rửa, tín hữu được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. 

Sẽ khó trả lời khi nói điều này với người ngoài Kitô Giáo, nhưng hết những ai qua 

tôn giáo của họ hoặc qua tiếng lương tâm mà ăn ở tốt lành thánh thiện thì mặc nhiên ở 

trong Đức Kitô (được rửa tội “bằng lửa”). Cũng thế, những ai dám hy sinh tính mạng vì 

niềm tin hoặc vì Đức Ái, thì dù chưa được lãnh nhận Bí tích rửa tội, thì cũng mặc nhiên ở 

trong Đức Kitô toàn thể (rửa tội “bằng máu”). Tóm lại, phải qua phép rửa mới được cứu 

độ dù là minh nhiên hay mặc nhiên. 

  

3. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 



Những huấn lệnh của Chúa Giêsu chiếm vị thế hàng đầu và trải dài trong Tin Mừng 

thánh Mát-thêu, được phân bố trong năm bài diễn từ. 

Và giờ đây, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải dạy cho muôn dân tuân giữ mọi 

điều mà Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ biết. 

Như thế, sau khi bước theo Chúa và chịu phép rửa rồi, Kitô hữu không phải nhận 

phép rửa gia nhập đạo rồi để đó, mà là phải tuân giữ lề luật của Chúa. Theo đạo thì phải 

giữ đạo và sống đạo, chứ không phải mang trên mình cái danh Kitô hữu vì đã chịu phép 

rửa tội, mà sống như kẻ xa lạ. 

  

4. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

Chúng ta lại một lần nữa nghe xác quyết điều mà danh xưng Emmanuel diễn đạt (Mt 

1,23). Nghĩa là khởi đầu Tin Mừng, thánh sử Mát-thêu trích dẫn lời ngôn sứ Isaia: “Thiên 

Chúa ở cùng chúng ta”, thì nay, lời Chúa Giêsu hứa và cũng làm cho ứng nghiệm: “Thầy ở 

cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b). 

Thầy ở lại với anh em, nghĩa là sau khi Phục Sinh, trong một cách thế hiện diện mới, 

Chúa Giê-su không còn bị giới hạn trong không gian hay thời gian nữa, mà ở trong niềm 

tin, lòng mến và sự trông cậy của các Tông Đồ: Rao giảng một niềm tin duy nhất vào 

Chúa Giê-su Ki-tô, đặt tình yêu duy nhất vào Chúa Giê-su Ki-tô và đặt tất cả niềm hi vọng 

vào Chúa Giê-su Ki-tô; bởi, “chính nhờ Người, với Người và trong Người, và mọi chúc 

tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh 

Thần đến muôn đời”. 

Từ đây, mỗi khi làm dấu thánh giá, Ki-tô hữu tuyên xưng sự hiện diện của Ba Ngôi 

Thiên Chúa ngự trong chính mình. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin 

và một lòng mến, như Chúa luôn hiệp nhất trong Chúa Cha nhờ Thánh Thần Tình Yêu. 

Amen. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 16,12-15 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu 

nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ 

không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan 

báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy 

những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, 

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

 

II. SUY NIỆM  

"MẶC KHẢI TIỆM TIẾN"  

Đã hơn hai ngàn năm nay, nhiều học giả đã cố gắng đưa ra những ví dụ để giải thích 

như: ngọn đèn, ánh sáng và sức nóng cùng trong một cái đèn; ba cạnh ba góc bằng nhau 

trong một tam giác đều; ba đốt trong một ngón tay… nhưng tất cả chỉ là loại suy khập 

khiễng. Bởi vì đi tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì cũng như một đứa trẻ dùng 

cái vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái hang con còng với hi vọng làm cạn nước biển (x. 

Giai thoại của thánh Augustino).  



Tuy nhiên, dù Ba Ngôi Thiên Chúa vô thủy vô chung, nhưng từng bước mặc khải cho 

con người hữu hạn trong thời gian cách tiệm tiến. Chúa Giê-su là mặc khải tròn đầy về 

Thiên Chúa, nhưng để mạc khải được hiểu cách viên mãn thì Chúa Thánh Thần đến sẽ soi 

sáng cho chúng ta trong lịch sử cứu độ và lịch sử thế giới tiến dần về chung cục. Đó là nội 

dung của Lời Chúa trong Tin Mừng ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay: 

  

Thánh Pachomio tổ phụ dòng đan tu ở Tây Phương nói rằng: “Anh em không thể bắt 

con bò chưa đến tuổi mang ách và cày bừa thành thạo theo ý anh em được. Cũng thế, anh 

em không thể bắt một người vừa mới tập nhân đức phải nên hoàn thiện ngay được”. 

Hôm nay Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh 

em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Nghĩa là, dù tình thương của Chúa 

Giê-su muốn trao ban tất cả những gì Người có cho các môn đệ, nhưng với khả năng, sức 

lực, tâm hồn và trí khôn của các môn đệ còn giới hạn trước những thực tại thiêng liêng. 

Chính vì thế, Chúa Thánh Thần đến, tiếp tục huấn luyện và khai mở dần dần cho các môn 

đệ và những người kế tục các ngài. 

Một cách nào đó, giống như phương pháp sư phạm được áp dụng. Tùy từng cấp độ 

hiểu biết mà truyền thụ cách tiệm tiến, chứ không được "đốt giai đoạn". Giáo lý cũng phải 

trải qua các giai đoạn: sơ cấp - căn bản - vào đời.... 

  

Lại nữa, mặc khải là bởi Thiên Chúa chứ không phải tự trí khôn con người có thể tri 

thức được, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho trí khôn lãnh hội được dễ dàng 

hơn các mặc khải, cũng như Chúa Thánh Thần tác động để tâm hồn cảm nghiệm được các 

chiều kích của mầu nhiệm Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, không phải Chúa Thánh Thần đến đem thêm một mặc khải hay một chân 

lý mới – vì Chúa Giê-su đã là mặc khải tròn đầy về Thiên Chúa – nhưng như lời Chúa 

Giê-su nói: “Thánh Thần sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan 

báo cho anh em. Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì 

của Thầy mà loan báo cho anh em" (Ga 16,14-15). 

Nghĩa là Chúa Thánh Thần làm cho tín hữu càng ngày càng hiểu biết Thiên Chúa 

hơn, và trải qua thời gian, ngày càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ từ nơi Thiên Chúa, 

mà ngay từ buổi đầu các môn đệ chưa thấu hiểu hết được. Chân lý về Thiên Chúa chỉ là 

một, nhưng mọi chiều kích dài rộng cao sâu và khôn dò khôn thấu chỉ được hiểu biết trải 

qua từng thời đại, tùy ơn Chúa Thánh Thần ban cho. Đó là vai trò hoạt động của Chúa 

Thánh Thần trong Giáo hội. 

  

Mầu nhiệm về Thiên Chúa được mặc khải cho con người tùy theo khả năng Chúa 

Thánh Thần ban cho, và mầu nhiệm đó được thấu tỏ qua thời gian để Giáo hội càng thêm 

phong phú… Nhờ mặc khải của Chúa Giê-su và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng 

ta tin nhận sự hiện hữu của Ba Ngôi trong một Thiên Chúa duy nhất, đồng bản thể và 

quyền năng, nhưng thể hiện trong thời gian của sáng tạo, cứu độ và thánh hóa hoàn vũ. Ba 

Ngôi Thiên Chúa có sự hiện hữu “tự thân”, nghĩa là Thiên Chúa tự hiện hữu mà không lệ 

thuộc bất cứ ngoại cảnh nào, tự có và không thể mất đi. Ba Ngôi Thiên Chúa còn có sự 

hiện hữu “hướng về”, nghĩa là Ba Ngôi hướng về nhau đến độ trở nên duy nhất. Con người 

và mọi sinh linh không có sự hiện hữu tự thân, mà chỉ có sự hiện hữu lệ thuộc, hiện hữu 

hướng về Thiên Chúa. Và chỉ trong Chúa chúng ta mới hiện hữu. 

  



Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần ngự đến ban cho chúng con trí khôn ngoan và sức 

mạnh, để chúng con đủ sức đón nhận và thông hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên 

Chúa, hầu chúng con thêm lòng mộ mến Chúa và rao giảng cho những ai chưa nhận biết 

Người. Amen 

  

 

Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU KITÔ 

Lễ trọng 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 6,51-58 

Đức Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống 

muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho 

chúng ta ăn thịt ông ta được? " Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu 

các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn 

thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau 

hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở 

lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và 

tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây 

là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn 

bánh này, sẽ được sống muôn đời." 

 

II. SUY NIỆM 

"CHÂN LÝ VỀ BÁNH HẰNG SỐNG" 

Bài Tin Mừng hôm nay là cao điểm của diễn từ về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu 

không nói úp mở hay dùng biểu tượng, mà Người xác minh một cách rõ ràng rằng: Chính 

Thịt và Máu Người là của ăn và của uống trường sinh. 

Tuy nhiên, với suy nghĩ của con người, khó có ai chấp nhận được khi một người tự 

xưng mình là bánh từ trời và thịt máu mình lại là của ăn của uống, nên chúng ta không lạ 

gì người Do-thái đã phản ứng rất sôi nổi khi nghe Chúa Giê-su nói như vậy. 

Chính vì thế mà Chúa Giê-su đã phải giải thích rằng, để hiểu và chấp nhận được 

nhiệm thể Thánh Thể phải được ơn mặc khải từ Chúa Cha và được Chúa Cha lôi kéo. Đây 

là nội dung chính mà chúng ta cùng suy niệm sau đây: 

 

1. Chân lý về bánh hằng sống. 

Sự sống thể lý không phải là sự sống tự thân mà là sự sống lệ thuộc, nghĩa là nó cần 

đến lương thực vật chất nạp vào để duy trì, nhưng vì nó hữu hạn, nên sẽ đến lúc sự sống 

đó không thể thâu nạp được lương thực nữa nó sẽ èo ọt yếu ớt và chết. Còn sự sống thần 

linh là sự sống siêu nhiên Chúa ban, tuy không chết, nhưng rất cần được nuôi dưỡng bằng 

bánh Sự Sống là Thánh Thể, mà Thánh Thể chính là sự sống tự thân nơi Chúa Kitô thông 

truyền cho linh hồn chúng ta. Nhờ rước lấy Chúa Kitô mà Kitô hữu được mạnh mẽ và tăng 

trưởng, không sợ tội lỗi hay ma quỷ có thể xâm nhập và làm tổn hại linh hồn mình. 

Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ 

được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được 



sống." Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, bánh tác động nơi con người. Khi con người ăn 

bánh thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh. Còn khi ăn bánh 

trường sinh – là Mình Chúa Giêsu Kitô – thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi 

người chúng ta. Chúa Kitô biến đổi chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của Người và kết 

hợp chúng ta vào đời sống của Người. Vì sự sống của Chúa Giêsu là sự sống đời đời, thì 

khi thông truyền cho chúng ta sự sống ấy nhờ chúng ta ăn Mình Người, chúng ta cũng 

được thông phần cuộc sống đời đời. 

“Làm sao ông này lấy Thịt cho chúng ta ăn được?” Những người Do-thái đa nghi đối 

với Thiên Chúa trong sa mạc xưa cũng có giọng điệu như thế (x. Ds 11,4.18). Tin Mừng 

Gioan vốn thích chơi chữ đã đưa vào trình thuật ở đây một ý nghĩa khác, là Chúa Giêsu 

muốn nói đến việc chia sẻ và thông ban sự sống phục sinh và đã được Thần Khí biến đổi. 

Trong văn hóa Híp-ri, thịt và máu chỉ là con người trong thân phận xác đất vật hèn, 

có sinh có tử. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận toàn diện “chất người” của Chúa (trong 

thân phận xác đất vật hèn của nó) làm sở hữu của chúng ta, và “chất người” ấy thông ban 

cho ta thần tính của nó. 

Qua những cử chỉ hữu hình, người tín hữu tham dự vào thực tại vô hình và sống kết 

hợp với Chúa Kitô Phục Sinh. Giáo hội định nghĩa Bí tích là một thứ hữu hình tượng trưng 

và sản sinh một thực tại thiêng liêng. Khi tín hữu lấy đức tin mà tham dự vào các Bí tích, 

họ gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống đang đổi mới cuộc đời họ. Trong tiệc Thánh (thánh lễ) các 

tín hữu thật sự nhận lãnh Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô trong cái chỉ còn là hình thức của 

bánh và rượu. Chúa Kitô Phục Sinh tự biến mình thành thức ăn nuôi dưỡng cho các tín 

hữu được sống đời đời (CGKPV). 

Lời khẳng định cách tỏ tường và quyết liệt của Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu 

tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. Nói lên 

tầm quan trọng của việc rước Thánh Thể Chúa. Thân xác ăn thứ bánh man-na hữu hạn nên 

sự sống của thân xác chỉ có hạn; còn linh hồn ăn Thịt Chúa Kitô là sự sống vĩnh cửu nên 

đạt tới sự sống đời đời. 

Lại nữa, Chúa Giêsu dùng hỉnh ảnh sự sống Ba Ngôi để diễn tả sự kết hiệp của Kitô 

hữu với Người nhờ ăn Bánh Hằng Sống: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và 

tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ 

Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”. Chúa Cha và 

Chúa Con vừa hiện hữu tự thân vừa hiện hữu hướng về nhau đến duy nhất. Thì đây, kẻ ăn 

thịt Chúa Giêsu thông phần vào sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa, khi hiện hữu hướng về 

Thiên Chúa và nên một với Người. Chúa Kitô sống, nên kẻ ăn Người cũng sống và sống 

viên mãn như Người. 

 

2. Ơn huệ Chúa Cha mặc khải cho những người được tuyển chọn. 

Chúa Giêsu: khẳng định: “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai 

tôi, không lôi kéo người ấy”. Đây cũng là lời mà Chúa Giêsu nói với Phêrô khi ông tuyên 

xưng Người là Đấng Kitô: “…không phải là xác thịt mà là do Chúa Cha đã mặc khải”. 

Thật vậy, nhận biết Chúa Giêsu Kitô là một ân ban yêu thương đến từ Thiên Chúa Cha. 

Vì thế, đâu phải tất cả những ai tự hào được nằm trong số người theo chính đạo đều 

đến với Chúa Kitô. Ngay trong Hội Thánh có đủ hạng tín hữu, mà chỉ những ai được Chúa 

Cha ban ơn đức tin mới tìm được đến với Chúa Kitô. Mọi nỗ lực của con người không thể 

thay thế hồng ân Chúa Cha ban khi tuyển chọn họ, kêu gọi họ nhận biết Con của Người 

theo đúng chân lý. Nghĩa là, theo Chúa Kitô mà không tin tuyệt đối vào người, thì những 



nỗ lực không cò ý nghĩa; theo đạo trước hết phải tin đạo, sau đó mới kể đến những nỗ lực 

sống đạo. 

Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Nơi Người, Chúa Cha đã mặc khải tròn đầy và 

viên mãn cho con người, và kể từ nay, những mặc khải chân chính nhất cũng chỉ có thể 

làm một việc là dẫn chúng ta quay về với Người. 

 

Lạy Chúa Giêsu, chỉ trong Ngài chúng con mới được sống và được hiện hữu. Xin cho 

chúng con luôn biết khao khát của ăn đích thực là Mình và Máu Chúa, để chúng con được 

nâng đỡ và bổ sức trên đường lữ hành trần thế và mai sau đạt tới sự sống muôn đời. Amen 

 

 

NĂM B 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 14,12-16.22-26 

Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn 

đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? 

"Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò 

nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với 

chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở 

đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn 

sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các 

ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 

Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho 

các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng 

lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là 

máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ 

Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong 

Nước Thiên Chúa." 

  

II. SUY NIỆM 

“TIN VÀ CẢM NHẬN” 

Bài Tin Mừng của ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay là bản văn tường 

thuật về bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê-su và các môn đệ, trước khi Người bước vào cuộc 

khổ nạn. Tại nhà Tiệc Ly này, Chúa Giê-su đã lập Bí tích Thánh Thể, để trở nên Bánh 

Hằng Sống cho nhân loại, khi Người trao ban chính Thân Mình là chính Sự Sống thần linh 

và vĩnh cửu. 

Chúng ta cùng nhau suy niệm về hai điểm: Ý nghĩa Bánh Hằng Sống và ý nghĩa trao 

ban. 

  

1. Ý nghĩa Bánh Hằng Sống 

Tin vào mầu nhiệm Thánh Thể thật không dễ dàng chút nào. Nếu ngày xưa nhiều 

người không thể chấp nhận được thịt thầy Giêsu trở thành bánh đem lại sự sống đời đời, 

thì con người ngày nay cũng khó có thể tin được mầu nhiệm chuyển bản thể 

(conversionem substantiae) từ một tấm bánh vẫn còn màu và mùi vị đó lại là Thịt Chúa 

Kitô. 

Nhiều người không thể hiểu nổi mầu nhiệm “chuyển bản thể”, Thịt Chúa trở thành 

bánh ăn và bánh miến thành Mình Thánh Chúa, sâu xa hơn là do họ không tin vào quyền 



năng Thiên Chúa có thể biến đổi và không tin được Đấng đang nói đó là một Thiên Chúa 

nhập thể - Thần Linh trong con người hữu hạn. 

Trong văn hóa Híp-ri, thịt và máu chỉ là con người trong thân phận xác đất vật hèn, 

có sinh có tử. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận toàn diện “chất người” của Chúa (trong 

thân phận xác đất vật hèn của nó) làm sở hữu của chúng ta, và “chất người” ấy thông ban 

cho ta thần tính của nó. 

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, bánh tác động nơi con người. Khi con người ăn bánh 

thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh. Còn khi ăn bánh trường sinh 

– là Mình Chúa Giêsu Kitô – thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi người. Chúa 

Kitô biến đổi tín hữu, ban cho họ sự sống của Người và kết hợp họ vào đời sống của 

Người. Vì sự sống của Chúa Giêsu là sự sống đời đời, thì khi thông truyền cho tín hữu sự 

sống ấy nhờ họ ăn Mình Người, họ cũng được thông phần cuộc sống đời đời. 

Nơi Tin Mừng Gio-an (Ga 6,51-58) Chúa Giêsu khẳng định cách quyết liệt: “Ai ăn 

thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau 

hết”, nói lên tầm quan trọng của việc rước Thánh Thể Chúa. Thân xác ăn thứ bánh man-na 

hữu hạn nên sự sống của thân xác chỉ có hạn; còn linh hồn ăn Thịt Chúa Kitô là sự sống 

vĩnh cửu nên đạt tới sự sống đời đời. Chúa Giêsu cũng dùng hỉnh ảnh sự sống Ba Ngôi để 

diễn tả sự kết hiệp của Kitô hữu với Người nhờ ăn Bánh Hằng Sống: “Ai ăn thịt và uống 

máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống 

đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống 

như vậy”. Chúa Cha và Chúa Con vừa hiện hữu tự thân vừa hiện hữu hướng về nhau đến 

duy nhất. Thì đây, kẻ ăn thịt Chúa Giêsu thông phần vào sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa, khi 

hiện hữu hướng về Thiên Chúa và nên một với Người. Chúa Kitô sống, nên kẻ ăn Người 

cũng sống và sống viên mãn như Người. 

  

2. Ý nghĩa trao ban. 

Người ta thường đặt câu hỏi: “Tại sao Thiên Chúa đầy quyền năng lại không chọn 

phương thế khác dễ hơn, mà chọn nhập thể, sống kiếp khổ đau rồi chết nhục nhã như thế 

để cứu chuộc con người?”. Với lối trả lời theo thần học có lẽ cao siêu quá nên nhiều người 

khó chấp nhận, vì thần học trả lời rằng: “Chúa Giêsu chọn phương cách nhập thể là vì 

muốn cho con người biết rằng, con người có một giá trị rất cao quý mà Người không ngại 

mặc lấy thân xác con người, và cũng qua sự nhập thể Người nâng phẩm giá con người 

lên”. Chúng ta có thể đưa ra một lối giải thích bình dân qua ví dụ minh họa như sau: Cũng 

như một chàng trai muốn tìm kiếm bạn đời, mà cứ ở một chỗ, không đến nhà cô gái, 

không tìm gặp nàng, không trao đổi tìm hiểu nàng, mà cứ ở nhà gọi điện thoại, gửi tin 

nhắn, thư điện tử… để tỏ tình, thì làm sao cô gái kia nhận lời được. Hơn nữa, nhiều nơi 

còn có tục phải đi làm rể, thì mới có cơ hội cưới được nửa kia của đời mình. Chúa Giêsu 

cũng thế, nếu Người cứ ở trên trời nói vọng xuống: “Ta yêu các con, Ta sẵn sàng chết vì 

các con…” thì làm sao con người kiểm chứng được tình yêu đó và đáp lại được? Vì thế, 

Chúa Giêsu phải xuống với con người, cùng chấp nhận kiếp sống, cùng đồng hành chia sẻ 

và sẵn sàng hy sinh để cứu con người là đối tượng mà Người yêu. Đúng vậy, Người đã 

làm như thế, và bằng chứng hùng hồn nhất là “chết đi cho người mình yêu”. 

Một lần kia trong dịp sinh hoạt học trò, một giáo lý viên đặt câu hỏi: “Khi yêu nhau 

người ta cần gì nhất?” một số ít học trò cho rằng: Cần thông cảm, cần có tài chánh ổn 

định, cần những món quà kỷ niệm, cần những lá thư tỏ tình…. Nhưng phần lớn đồng ý với 

câu trả lời: “Khi yêu nhau người ta cần nhau”. Vâng, đó là một sự cảm nhận đúng đắn 

nhất của các tình nhân. Khi họ yêu nhau, những thứ thư từ, quà cáp, tiền bạc, lời nói… chỉ 



là những thứ phụ thuộc, điều họ cần chính là con người của nhau, cần hiến dâng hoàn toàn 

cho nhau, cần được kết hợp với nhau tuy hai mà một…, và đó cũng là chất thể của Bí tích 

Hôn Nhân. Hơn ai hết, Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Người quá thấu hiểu sự thiếu thốn 

của con người là đối tượng yêu của Người. Những lời nói, hành động của Người để lại thật 

quý, nhưng có gì quý hơn và con người cần hơn? Có gì minh chứng tình yêu hơn là sự trao 

ban chính thân mình Người cho con người? Và Thánh Thể khi được trao ban cho con 

người mang một ý nghĩa tròn đầy của một sự kết hiệp, vừa mang tính thể chất vừa mang 

tính thần thiêng. Thật vậy, Chúa Kitô đã chứng minh tình yêu của Người đối với nhân loại 

bằng sự trao ban tuyệt đỉnh là thân mình chí thánh của Người. Đó là bằng chứng hùng hồn 

nhất và là ý nghĩa nhất của trao ban. Trao ban cả mạng sống, trao ban đến giọt máu cuối 

cùng. Trao ban vượt trên tất cả mọi sự trao ban là cho đi tất cả, không so đo tính toán. Trao 

ban bằng chính tình yêu đích thật. 

  

Tóm lại, như trong bài “Tantum ego - Đây Nhiệm Tích” mà chúng ta luôn hát trong 

khi Chầu Thánh Thể, có câu: “Ta hãy lấy đức tin bù lại, dẫu giác quan không cảm thấy 

gì” nói lên rằng Thánh Thể là một huyền nhiệm không thể quan sát sự biến đổi bằng mắt 

phàm, nhưng bằng con mắt của niềm tin và sự cảm nhận của trái tim được Chúa Giêsu yêu 

và chúng ta yêu mến Người. 

  

Lạy Chúa Giêsu, mắt phàm chúng con không thể nhận ra Chúa nơi tấm bánh, nhưng 

đức tin Chúa ban cho chúng con nhận ra bánh miến và rượu nho được dâng trên bàn thờ 

chính là Thịt và Máu Chúa đã hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin 

Chúa ban cho chúng con một niềm tin kiên vững, để không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện 

của Chúa mà thoái lui xa lìa Chúa. Amen 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 9,11b-17 

Đám đông dân chúng đi theo Đức Giê-su. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước 

Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 

Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin 

Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm 

thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giê-su bảo: "Chính anh em 

hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ 

phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật có tới chừng năm 

ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm 

khoảng năm mươi người một." Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 

Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời 

chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, 

và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. 

 

II. SUY NIỆM 

“SỰ SỐNG TRƯỜNG SINH” 

Liền sau Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hội cho chúng ta cử hành Lễ Mình và 

Máu Chúa Ki-tô, như là một lời khẳng định về Bánh Hằng Sống, bởi từ lương thực thiêng 



liêng này mà con người mới có sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, sự sống thần linh, sự 

sống vĩnh cửu.  

Khác với sự sống siêu nhiên mà Thịt và Máu Chúa Giê-su mang lại là sự sống tự thân 

nên vĩnh cửu, sự sống tự nhiên nơi con người là sự sống lệ thuộc, nên cần được thâu nạp 

của ăn vào để duy trì, và một khi thân thể không thể thâu nạp được nữa thì sự sống tự 

nhiên sẽ chấm dứt. Vì thế, khi đang sống nơi đời tạm này, của ăn vật chất trở thành nhu 

cầu cần thiết, cũng như thể hiện đức ái cách thiết thực trong tương giao giữa đồng loại với 

nhau. Lời Chúa ngày hôm nay phản ánh rõ nét nhu cầu và tương giao đó; chính Chúa Giê-

su thấu hiểu nhu cầu của con người nên đã hóa bánh ra nhiều để nuôi họ, đồng thời cũng 

qua hình ảnh bánh vật chất, Người hướng mọi người đến một thực tại lớn hơn là Bánh đem 

lại sự sống đời đời. 

 

1. Trao cho nhau nhu cầu bánh ăn vật chất. 

Hành động của Chúa Giêsu trong sự kiện hóa bánh ra nhiều bao gồm cùng lúc hai 

công việc của Đấng Cứu Thế, là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai đều nói lên 

lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người đau 

khổ, vì họ vừa mang lấy bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của 

ăn vật chất vừa đói khát của nuôi linh hồn. Hành động yêu thương của Chúa được cụ thể 

qua việc ra tay chữa lành các bệnh tật cho dân, và đặc biệt chạnh lòng thương hoá bánh ra 

nhiều để nuôi dưỡng họ. 

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đông đảo dân chúng đến với mình… Chúa Giêsu 

chạnh lòng thương (cái đói vật chất cũng như tinh thần của con người). Chúng ta cũng 

được mời gọi ngước mắt lên để nhìn thấy hoàn cảnh của mọi người mà cảm thông với họ, 

chứ không phải ru rú cho mình mà bất biết với mọi người xung quanh đang cần đến chúng 

ta. 

Chúa Giêsu không dùng quyền năng để hô biến đem của ăn từ đâu tới, nhưng Người 

muốn con người cộng tác dâng lên của ăn từ bàn tay lao động của con người (nghề trồng 

trọt – bánh; nghề đánh lưới - cá). Phép lạ xảy ra khi biết đem chia sẻ cho nhau và cùng 

ngồi xuống ăn chung với nhau, chứ phép lạ không thể xảy ra khi chúng ta giữ khư khư 

năm chiếc bánh và hai con cá để ăn một mình. 

Vì thế, cần có tâm trạng “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu trước những người 

kém may mắn, những người đói khát cả tinh thần lẫn vật chất (nghèo tinh thần là đói khát 

Lời Chúa và Thánh Thể..., nghèo đói vật chất là thiếu những nhu cầu tối thiểu cho cuộc 

sống). 

Chúa muốn các môn đệ phải lo cho dân no đủ chứ Chúa không bảo ông này bà kia 

cho họ ăn. Nghĩa là chính mỗi người chúng ta có liên đới trách nhiệm với mọi người xung 

quanh chúng ta (nơi giáo xứ, trường học, nơi làm việc) cả tinh thần và vật chất. Chúa 

muốn chúng ta “cho” chứ không bảo họ phải mua của mình, không phải đưa ra lời khuyên 

bảo họ ra quán mà mua (như giải pháp của các môn đệ đưa ra). 

 

2. Hướng đến Bánh trường sinh. 

Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta không chỉ lo nuôi cái xác mà còn quan tâm đến cái 

hồn, không dừng lại ở của ăn vật chất mà còn phải hướng đến lương thực đem lại sự sống 

vĩnh cửu. Nghĩa là, cần phải ăn Bánh Trường Sinh chính là Thánh Thể. 

Trong văn hóa Híp-ri, thịt và máu chỉ là con người trong thân phận xác đất vật hèn, 

có sinh có tử. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận toàn diện “chất người” của Chúa (trong 



thân phận xác đất vật hèn của nó) làm sở hữu của chúng ta, và “chất người” ấy thông ban 

cho ta thần tính của nó. 

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, bánh tác động nơi con người. Khi con người ăn bánh 

thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh. Còn khi ăn bánh trường sinh 

– là Mình Chúa Giêsu Kitô – thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi người. Chúa 

Kitô biến đổi tín hữu, ban cho họ sự sống của Người và kết hợp họ vào đời sống của 

Người. Vì sự sống của Chúa Giêsu là sự sống đời đời, thì khi thông truyền cho tín hữu sự 

sống ấy nhờ họ ăn Mình Người, họ cũng được thông phần cuộc sống đời đời. 

Qua những cử chỉ hữu hình, người tín hữu tham dự vào thực tại vô hình và sống kết 

hợp với Chúa Kitô Phục Sinh. Giáo hội định nghĩa Bí tích là một thứ hữu hình tượng trưng 

và sản sinh một thực tại thiêng liêng. Khi tín hữu lấy đức tin mà tham dự vào các Bí tích, 

họ gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống đang đổi mới cuộc đời họ. Trong tiệc Thánh (thánh lễ) các 

tín hữu thật sự nhận lãnh Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô trong cái chỉ còn là hình thức của 

bánh và rượu. Chúa Kitô Phục Sinh tự biến mình thành thức ăn nuôi dưỡng cho các tín 

hữu được sống đời đời (CGKPV). 

Lại nữa, Chúa Giêsu dùng hỉnh ảnh sự sống Ba Ngôi để diễn tả sự kết hiệp của Kitô 

hữu với Người nhờ ăn Bánh Hằng Sống: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và 

tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ 

Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”. Chúa Cha và 

Chúa Con vừa hiện hữu tự thân vừa hiện hữu hướng về nhau đến duy nhất. Thì đây, kẻ ăn 

thịt Chúa Giêsu thông phần vào sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa, khi hiện hữu hướng về 

Thiên Chúa và nên một với Người. Chúa Kitô sống, nên kẻ ăn Người cũng sống và sống 

viên mãn như Người. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một niềm tin kiên vững nơi Mầu nhiệm 

Thánh Thể, để không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa mà thoái lui xa lìa Chúa. 

Xin cũng cho chúng con luôn biết khao khát của ăn đích thực là Mình và Máu Chúa, để 

chúng con được nâng đỡ và bổ sức trên đường lữ hành trần thế và mai sau đạt tới sự sống 

muôn đời. Amen 

 

 

Thứ Sáu sau Lễ Mình và Máu Chúa Kitô 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Lễ trọng 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 11,25-30 

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi 

khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, 

nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; 

cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải 

cho. 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ 

ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền 



hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và 

gánh tôi nhẹ nhàng." 

 

II. SUY NIỆM 

“HÃY MANG LẤY ÁCH CỦA TÔI” 

Điều thật lạ lùng là trong sự độc ác của con người mà tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ 

- khi sự tàn nhẫn của loài người dùng lưỡi gươm đâm vào trái tim Chúa Giêsu là lúc dòng 

nước và máu cứu độ tuôn trào. 

Hằng năm, ngày thứ sáu sau Lễ Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, Giáo hội tiếp tục 

mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu như là một tiếp nối mừng mầu nhiệm Tình Yêu của 

Thiên Chúa trao ban cách tròn đầy và trào tràn cho nhân loại: trao ban cả chính Thân Mình 

và trao ban đến giọt máu cuối cùng. 

Bài Tin Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta được nghe Chúa Giêsu 

dạy hãy đến với Người để được nâng đỡ bổ sức, hãy đến với người để học lấy sự khiêm 

nhường của những tâm hồn bé mọn: 

 

1. Mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải cho người bé mọn. 

“Mặc khải” có nghĩa làm cho những gì đã giấu kín được tỏ lộ ra, mang ra ánh sáng 

những gì đang ở trong bóng tối, hay làm cho một người hiểu những gì họ chưa biết hay 

còn mù mờ. 

Chúa Giêsu so sánh giữa những người khôn ngoan thông thái với kẻ bé mọn để dạy 

mọi người cần có thái độ của trẻ thơ: tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Người 

chuyển thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Bởi vì, thái độ kiêu hãnh và nghi 

ngờ sẽ ngăn cản người ta nhận ra những gì Chúa muốn mặc khải cho.   

Để hiểu Mầu Nhiệm Nước Trời, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường: trông cậy 

hoàn toàn vào Thiên Chúa chứ không phải ỷ vào sức mình. 

 Đức tin ở một cấp độ cao hơn lý trí, không lệ thuộc vào lý trí, nhưng lý trí có thể làm 

sáng tỏ đức tin. Thay vì giản lược một Thiên Chúa khôn ngoan uy quyền vào lý trí hạn 

hẹp; con người phải ra sức cầu xin để Thiên Chúa ban cho hiểu được phần nào sự khôn 

ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Chứ không phải biết được chút gì thì đã kiêu ngạo nhân 

danh khoa học để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, hoặc không hiểu được một vấn đề 

thì lại cho là vô lý mà không nhận ra cái giới hạn của mình. 

 

2. Đến với Chúa để được nâng đỡ bổ sức cho  

(Venite ad me omnes qui laboratis). 

Có hai thứ gánh nặng: gánh nặng lề luật và gánh nặng cuộc đời: 

Gánh nặng lề luật là: Thời Chúa Giêsu, là bộ luật phải giữ chi li hơn sáu trăm điều 

luật của biệt phái chất lên cổ dân. Luật Chúa lẽ ra phải đem đến niềm vui hạnh phúc, thì lại 

trở thành “những gánh nặng chất lên vai. Chính vì thế, mà Chúa Giêsu mời gọi dân theo 

Người vượt qua tinh thần câu nệ lề luật, đặt niềm tin vào luật mới yêu thương, để tìm được 

“sabát’ đích thực là được nghỉ ngơi trong tâm hồn, được hưởng sự bình an sâu xa của 

người được cứu độ, để bắt đầu cuộc sống mới trong Thần Khí. 

Gánh nặng cuộc đời là: Gánh nặng gắn liền với phận người, gánh nặng gia đình, gánh 

nặng nghề nghiệp, gánh nặng tuổi tác; gánh nặng buồn đau của quá khứ, gánh nặng của 

yếu đuối hiện tại, gánh nặng lo âu cho tương lai... Gánh nặng vì bi quan thất vọng và lo âu, 

gánh nặng của khó khăn chán chường và mệt mỏi. Gánh nặng của ham muốn vật chất, của 

đam mê xác thịt, của các tật xấu kìm hãm con người ta… Chúa mời gọi chúng ta hãy tìm 



về với Bí tích Giao Hoà, tìm về với giây phút lắng đọng bên Thánh Thể, tìm về với của ăn 

tinh thần là Mình Máu Chúa trong thánh lễ, để được người nâng đỡ và bổ sức cho. 

 

Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi… 

Ách của lề luật và cuộc đời đã đè nặng trên chúng ta, bây giờ chúng ta được mời gọi 

mang lấy chính Chúa. Chúa không vác thay chúng ta, nhưng cùng vác với chúng ta và 

nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. 

Hình ảnh cái ách, tức là cái được đặt lên trên cổ con bò, con trâu, con lừa hay con 

ngựa để nó kéo xe hoặc kéo cày. Nói lên một kiếp nô lệ và vất vả, nhưng cũng là đầu kéo 

mọi thứ tiến lên hoặc làm cho một thửa đất tơi xốp phát sinh nhiều hoa trái mới. Chúa 

Giêsu đã tự huỷ hạ mình xuống làm thân nô lệ (x. Pl 2,6-11). Chúa chấp nhận kiếp người 

để cùng mang lấy cái ách lề luật của xã hội với chúng ta và cùng mang lấy kiếp lầm than 

vất vả của chúng ta. Và Chúa cũng kéo chúng ta tiến về phía trước là Nước Trời, làm cho 

chúng ta phát sinh hoa trái trong Chúa Thánh Thần. 

Học với Chúa sự khiêm tốn và hiền hậu, là vui lòng đón nhận gánh nặng của cuộc đời, 

nhưng kết hợp với Chúa Giêsu để được bổ sức và cùng Người vượt lên, chứ không phải 

tìm cách né tránh để rồi tuyệt vọng và hư mất. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn yếu đuối 

với mình, mà năng chạy đến nép mình vào Trái Tim yêu thương vô bờ bến của Chúa, để 

kín múc được nguồn tình yêu của Chúa mà sống yêu thương nhau như Ngài; xin cho 

chúng con cũng luôn biết rước Thánh Thể mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được bổ 

dưỡng sức thần thiêng mà vượt thắng mọi khó khăn trên đường lữ thứ trần gian. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 19,31-37 

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong 

ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh 

giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống 

chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức 

Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính 

lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc 

này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật 

để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: 

Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ 

nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. 

 

II. SUY NIỆM 

“HỌ NHÌN LÊN ĐẤNG HỌ ĐÃ ĐÂM THÂU” 

Hằng năm, ngày thứ sáu sau Lễ Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, Giáo hội tiếp tục 

mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu như là một tiếp nối mừng mầu nhiệm Tình Yêu của 

Thiên Chúa trao ban cách tròn đầy và trào tràn cho nhân loại: trao ban cả chính Thân Mình 

và trao ban đến giọt máu cuối cùng. 



Điều thật lạ lùng là trong sự độc ác của con người mà tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ 

- khi sự tàn nhẫn của loài người dùng lưỡi gươm đâm vào trái tim Chúa Giêsu là lúc dòng 

nước và máu cứu độ tuôn trào. 

Hình ảnh một người lính đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-su và máu cùng nước chảy ra: 

Máu nói lên sự sống và tình yêu, nước chảy đến đâu như muốn rửa sạch đến đó. Khi nói 

Máu và Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giê-su, Tin Mừng Gioan muốn tỏ cho mọi người 

thấy Trái Tim Chúa đang đổ hết sức sống và tình yêu của Người ra nhằm rửa sạch tội lỗi 

con người, để họ trở thành tạo vật mới, thánh thiện, trong sạch đẹp lòng Chúa. 

Nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giê-su là hình ảnh phát sinh các Bí tích và 

sinh ra Giáo hội. Chính khi ghi lại sự kiện này, Tin Mừng Gioan đã dùng câu kết “Họ đã 

nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”, nghĩa là mời gọi mọi người cùng ngước nhìn lên để chiêm 

ngắm mầu nhiệm tình yêu, chiêm ngắm Đấng là Vua Tình Yêu đã trao ban đến giọt máu 

cuối cùng.  

 

1. Ý nghĩa các sự kiện 

Theo tục lệ Do-thái, họ không để xác tử tội treo trên thập giá trong ngày Lễ Vượt 

Qua, vì thế, nếu tử tội chưa chết thì họ đáng gãy ống chân cho toàn thân xác khụy xuống, 

ngực sẽ bị ép lại và chết. Tường thuật của Tin Mừng Gioan ghi rõ, hai anh trộm chưa chết 

nên bị đánh gãy ống chân, còn Chúa Giê-su chết rồi, thì không đánh gãy ống chân nữa, 

nhưng tên lính đã dùng lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-su (làm ứng nghiệm lời 

Thánh Kinh nói về chiên vượt qua xưa không bị đánh gãy xương: x. Xh 12,46). Việc này 

trả lời cho những lập luận viển vông của không ít người “cho rằng anh trộm lành lên thiên 

đàng trước nhất”, mà không biết rằng, khi Chúa Giê-su nói “mọi sự hoàn tất” và gục đầu 

tắt thở thì ơn cứu độ hoàn thành, và các “thánh tổ tông” đã được cứu qua hình ảnh biểu 

tượng là bức màn trong đền thờ bị xé và mồ mả mở tung, kẻ chết chỗi dậy hiện ra với 

nhiều người… theo như các Tin Mừng ghi lại. Trong khi hai anh trộm kia vẫn còn sống sờ 

sờ ra đó mà lại bảo lên thiên đàng trước thì thật là thiếu hiểu biết. 

Một người lính đã cầm giáo chọc thủng cạnh sườn Người, nơi che giấu trái tim yêu 

thương của Người. Những giọt máu yêu thương cuối cùng chảy ra. Những giọt máu nói 

lên tình yêu thương nồng nàn ngay khi thân thể đã cứng lạnh. Những giọt máu hy sinh tế 

lễ để đền tội cho loài người. Gioan đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Máu lại chảy ra, máu nói 

lên ý nghĩa hy tế tình yêu, Gioan bừng mắt nhận ra lời Thánh Kinh: khi làm thịt con chiên 

vượt qua, không được làm gãy một cái xương nào. Như vậy, trên thánh giá, Ðức Kitô thật 

là Con Chiên vượt qua của đạo mới. Và máu từ cạnh sườn đang chảy ra, đúng là máu cứu 

độ thay thế hẳn máu chiên vượt qua ngày xưa bôi trên cửa nhà người Do-thái để cứu họ 

khỏi bị sát hại. 

Xưa kia, ngôn sứ Ê-dê-ki-en mơ thấy từ bên phải đền thờ Giê-ru-sa-lem mới sẽ có 

suối nước chảy ra: nước trong sạch và phong phú làm sao! Nước chảy đi đến đâu, tạo vật 

mới mọc lên, sinh ra đến đó. Nước ấy là nước sự sống trường sinh. Nay ở cạnh sườn Chúa 

Giê-su tử nạn, có nước chảy ra theo máu. Ðiều đó nói lên ý nghĩa rõ ràng: hy lễ của Ðức 

Kitô đang ban Nước Thánh Thần rửa sạch nhân loại, biến họ nên tạo vật mới và sống dồi 

dào. 

 

2. Ý nghĩa tái sinh 

Theo truyền thống các Do-thái, thân xác con người có máu và nước; hai yếu tố này 

tràn ra khỏi con người: đó là dấu con người đã thật sự chết. Tác giả Tin Mừng Gio-an có 

một cái nhìn sâu xa về hiện tượng này. Như chiên lễ Vượt Qua Do-thái chịu sát tế vào 



chiều ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su cũng đổ máu mình ra vào chiều ngày áp lễ. 

Như thế, Người trở thành Chiên lễ Vượt Qua mới, nghĩa là lễ vật trong hy lễ thập giá nhờ 

cái chết của Người. Nước đem lại sự sống cho con người; trong Cựu Ước, nước và Thần 

Khí thường đi đôi với nhau. Theo Gioan 7,38-39, nước tượng trưng cho Thần Khí do Đức 

Giê-su ban sau ngày được tôn vinh. Máu là biểu tượng của hy tế, là dấu hiệu có mặt trong 

mọi giao ước. Còn nước biểu trưng sự sống, như dòng nước vọt ra từ tảng đá trong sa mạc 

(Xh 17,6), suối nước từ bên phải Đền thờ chảy ra (Ed 47,1-12) 

Ở đây, máu và nước được liên kết chặt chẽ với nhau: thân xác Đức Giê-su đã chết 

(máu) và được tôn vinh (7,38-39) trở nên nguồn mọi ân huệ thiên liêng của Thánh Thần 

đem lại sự sống mới cho tất cả những ai tin. Việc máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa 

cho thấy Đức Giê-su đã chết thật về thể lý nhưng từ cõi chết Người đã phục sinh vinh 

hiển, để tuôn trào sự sống mới cho nhân loại (Rm 6,4; 1Cr 11,25…).  

Cử chỉ của người lính mang tính ngôn sứ, mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Máu 

chuộc tội đã đổ ra, không phải trên bàn thờ trong đền thánh nữa, mà trên miền đất đã được 

tái sinh, chứa chan sức sống. Trong cái nhìn này, chúng ta thấy Giáo hội đã được sinh ra từ 

cạnh sườn Chúa Giê-su, như E-va đã sinh ra nhờ khúc xương sườn của A-đam. Giáo hội 

cũng được sinh ra từ cạnh sườn Chúa Giê-su Ki-tô và Giáo hội là thân thể của Người, 

Người sẽ yêu thương Giáo hội và mỗi chúng ta như thân thể của Người. 

 

3. Lời mời gọi 

Vết thương mở rộng nơi cạnh sườn Chúa Giê-su, mời gọi chúng ta khám phá mối tình 

mãnh liệt và nhiệm mầu đã nung nấu Trái Tim Chúa. Không có một lời, một cử chỉ nào, 

hay một khoảng thinh lặng nào của Chúa Giê-su lại không nói lên tình yêu mãnh liệt và 

vĩnh cửu. Chính từ trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu mà phát sinh nơi chúng ta lòng sung 

kính Trái Tim Chúa Giê-su. Hãy chiêm ngắm tình yêu Chúa và tình yêu Chúa sẽ biến đổi 

chúng ta.  

Mọi Kitô hữu được mời gọi nhìn lên thập giá, chiêm ngắm cạnh sườn bị đâm thâu, 

chảy ra đến giọt máu cuối cùng vì tình yêu dành cho nhân loại. Nơi đó, Chúa Giêsu là một 

vị vua không thống trị bằng sức mạnh, nhưng Người phục vụ trong yêu thương. Cho đến 

ngày tận thế, Người vẫn thu hút mọi người đến với Người. Thập giá là nơi vương quyền 

của Người được tỏ lộ mà không sợ bị hiểu lầm.  

Chúng ta cần ngắm nhìn Ngài trên thập giá để biết cách chinh phục thế giới. Bởi vì 

thế giới hôm nay xúc động trước lòng yêu thương và tha thứ. Xin Chúa Giêsu là Vua Tình 

yêu ngự trị trong trái tim nhân hậu của chúng ta khi đến với tha nhân. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn yếu đuối 

với mình, mà năng chạy đến nép mình vào trái tim yêu thương vô bờ bến của Chúa để kín 

múc được nguồn tình yêu của Chúa mà sống yêu thương nhau như Ngài. Amen. 

 

 

NĂM C 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 15,3-7 

Khi ấy, Đức Giê-su nói cùng các kinh sư và người Pha-ri-sêu rằng: "Người nào 

trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con 

kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy 

mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung 



vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các 

ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 

vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 

  

II. SUY NIỆM 

Hằng năm, ngày thứ sáu sau Lễ Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, Giáo hội tiếp tục 

mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu như là một tiếp nối mừng mầu nhiệm Tình Yêu của 

Thiên Chúa trao ban cách tròn đầy và trào tràn cho nhân loại: trao ban cả chính Thân Mình 

và trao ban đến giọt máu cuối cùng từ Thánh Tâm đầy yêu thương. 

  

Các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay xoay quanh chủ đề Tình yêu của Thiên Chúa 

dành cho tội nhân, qua hình ảnh “người mục tử đi tìm con chiên lạc và đưa chiên trở về”. 

Trái ngược với cái nhìn loại trừ của các kinh sư Do-thái, khi họ bàn tán xầm xì với 

nhau về việc Chúa Giêsu đã đón nhận và đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, 

Chúa Giêsu trả lời các kinh sư bằng loạt dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng bạc mất, và người 

cha nhân hậu (người con phung phá). 

Cách riêng, trong bài Tin Mừng hôm nay, dừng lại ở dụ ngôn “con chiên lạc”. Hình 

ảnh con chiên lạc ở đây là nó lạc bước không có chủ ý, mà do đam mê cỏ ngon suối ngọt 

mà nó bị lạc, nên nó vẫn muốn tìm về, nhưng nó không tìm được đường về, hoặc bị sa 

xuống hố, hay đang bị cầm giữ, nên chủ nó mới đi tìm về, cho nó được nhập lại đàn và 

băng bó chữa trị cho nó. Cũng thế, không ít người trong chúng ta cũng lạc lối bơ vơ trong 

những đam mê, sa lầy trong tội lỗi, bị mọi thứ thế gian che khuất không tìm thấy lối trở về 

nẻo chính đường ngay. Chúa vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng ta để chữa lành và đưa 

về với Hội Thánh. Đó là điều làm cho chúng ta an tâm và ngoan ngoãn cho Chúa đưa về. 

Chúng ta đừng thất vọng, Chúa sẽ đi tìm chúng ta, dù chúng ta đã xa lìa Giáo hội, nhưng 

Chúa vẫn không bỏ ta, Giáo hội vẫn mở rộng cửa đón chờ. 

  

Tình yêu Chúa Giê-su dành cho con người được chính Người ví như người mục tử 

với đàn chiên, biết từng con chiên và lo lắng đi tìm con chiên lạc trở về. Thật vậy, người 

mục tử thường phải hiện diện với bầy chiên của mình suốt khoảng thời gian ngày lẫn đêm. 

Người mục tử ấy phải biết rõ chiên mình: con nào đau, con nào mạnh, con nào còn, con 

nào bỏ bầy đi lạc. 

Ngày xưa, Thiên Chúa nói với dân riêng của Người qua môi miệng tiên tri Isaia: 

“Đừng sợ, Ta đã gọi ngươi bằng tên riêng của ngươi”. Cũng thế, như người mục tử, Chúa 

Giêsu cũng biết rõ mỗi người chúng ta một cách vừa thân mật lại vừa sâu xa. Người biết ai 

trong chúng ta đang yếu kém về đức tin, ai trong chúng ta thường ngã lòng, ai trong chúng 

ta hay bỏ bầy để đi hoang. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Người luôn ở 

cạnh chúng ta để nâng đỡ, phù trợ. Và nếu như chúng ta có lầm đường lạc lối, thì chính 

Người sẽ tìm kiếm chúng ta, vì Người ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. 

Chúa Giêsu đưa ra khuôn mẫu mục tử nhân lành là chính Chúa. Cả cuộc đời không 

tìm an nhàn cho bản thân. Người dong duổi gió bụi để tìm từng con chiên lạc đưa về ràn. 

Vì sự sống của đàn chiên, Người sẵn sàng đối phó với sự dữ để bảo vệ đàn chiên. Người 

đã chấp nhận cái chết để đàn chiên được sống. 

Chúa Giêsu luôn yêu thương đàn chiên, và yêu từng con chiên một. Chính Người yêu 

thương chăm sóc đàn chiên nên các con chiên mới được ăn trên đồng cỏ xanh, uống bên 

dòng suối mát. Chính Người lưu tâm bảo vệ đàn chiên, nên các con chiên mới an toàn khỏi 

kẻ bắt trộm, khỏi nanh sói dữ. 



Hình ảnh Chúa Giêsu nơi người mục tử là biết từng con chiên và gọi tên từng con 

chiên… Nghĩa là vì yêu thương và trách nhiệm, chứ không phải bàng quang mặc kệ nó. 

Thật vậy, người mục tử thường phải hiện diện với bầy chiên của mình suốt khoảng thời 

gian ngày lẫn đêm. Người mục tử ấy phải biết rõ chiên mình: con nào đau, con nào mạnh, 

con nào còn, con nào bỏ bầy đi lạc. 

“Biết chiên”. Ở đây không chỉ hiểu là nhận biết, mà còn là một sự liên kết thân thiết 

với nhau, yêu mến nhau như ngang hàng chứ không phải chủ tớ. Biết từng con chiên 

không phải là chỉ lưu tâm đến những con béo mập đem lại lợi ích cho mình, mà là thấu 

hiểu tình trạng của từng con chiên để chăm sóc kịp thời, lo đi tìm kiếm chiên lạc khi thấy 

thiều vắng trong đàn mà đưa nó về. 

Mỗi người chúng ta đều là mục tử của Chúa khi chúng ta có nhiệm vụ chăm sóc, bảo 

vệ anh em mình. Mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm trước sự an nguy của đồng 

loại. Mỗi người chúng ta đều có bổn phận đẩy lùi sự dữ đang hoành hành trong môi trường 

sống của chúng ta. Không ai được phép bàng quan trước sự dữ đang bủa vây gia đình, xóm 

làng của mình. Không ai được phép vô trách nhiệm trước bữa no bữa đói của cha mẹ, con 

cái hay hàng xóm láng giềng. Nếu mỗi người chúng ta đều biết sống có trách nhiệm với 

anh em thì dòng đời này sẽ bớt đi những trái ngang, sẽ vơi đi những giọt nước mắt buồn 

đau, tủi hờn. Nếu mỗi người chúng ta đều biết đưa vai gánh đỡ gánh nặng cho anh em, và 

biết dùng đôi vai làm điểm tựa nâng đỡ anh em, thì cuộc đời này sẽ là một thiên đàng mà 

con người đang hưởng nếm những giây phút ngọt ngào nhất của tình người, của hạnh phúc 

yêu thương. 

 

Tóm lại, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, đặc biệt nói lên tình thương vô bờ 

bến của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, đi tìm, chữa lành và đón nhận tội nhân trở về. 

Nếu lúc này còn những ai đang lạc bước trong tội, chúng ta đừng tuyệt vọng, hãy tin tưởng 

vào Chúa và đưa tay cho Người dắt về. Cả triều thần thiên quốc và Hội Thánh vui mừng vì 

chúng ta bỏ đường lối xấu mà cải thiện đời sống. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, biết học nơi 

Chúa cái nhìn bao dung và không thành kiến với mọi người, để chúng con không ngần 

ngại đến với những người tội lỗi và đem họ về với Chúa. Amen 

 

 

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA 

(x. Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, tr…) 

 

 

CHÚA NHẬT KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 28,16-20 

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các 

ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su 

đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em 

hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 

Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh 

em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." 

 



II. SUY NIỆM 

“HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ” 

Trách nhiệm của chúng ta là Ki-tô hữu thì phải truyền giáo. Cũng giống như trong 

một gia đình có người con đi lạc, thì cha mẹ rất lo lắng, cần đến những đứa con trong gia 

đình phải đi tìm đứa con bị lạc trở về. Chúng ta được vinh dự làm con Chúa trong lòng 

Giáo hội, chúng ta cũng có bổn phận trong tình bác ái yêu thương mà đi tìm về cho Chúa 

những đứa con và là anh chị em của ta đang lạc bước. 

Có người có điều kiện để bôn ba đây đó rao giảng Tin Mừng, có khả năng kiến thức 

và lợi khẩu để truyền bá Lời Chúa… Nhưng cũng có người âm thầm bằng những hy sinh 

và những kinh nguyện trước mặt Chúa, hoặc ngày ngày với tràng chuỗi mân côi cầu xin 

cho người lạc bước trở về với Chúa… 

Bài Tin Mừng Khánh Nhật truyền giáo hôm nay là trích đoạn của thánh Mát-thêu về 

lệnh truyền của Chúa Giê-su: 

- Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ 

- Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần 

- Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

- Lời hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

 

1. Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ. 

Cũng như Chúa Giê-su đã quy tụ môn đệ, để cùng sống với nhau và với Người; coi 

nhau như bạn hữu, đồng bàn với nhau, hiểu biết và chia sẻ với nhau đời sống hằng ngày. 

Thì đây, Chúa Giê-su cũng muốn các môn đệ đồng hành trước cả việc rao giảng: Cần có 

việc chia sẻ giữa những con người với nhau trước, sau đó mới tính đến việc loan báo Tin 

Mừng. Rao giảng Tin Mừng cho ai là giúp người ấy đào sâu những kinh nghiệm bản thân 

đã trải qua trong quá khứ, cho đến ngày người ấy nhận ra nơi Chúa Ki-tô, trong cái chết và 

sự sống lại của Người, là chân lý làm cho cuộc đời họ rực sáng (x. GKPV). 

Cùng với các môn đệ Chúa Giê-su, mọi người cũng được mời gọi sống sứ vụ rao 

giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an 

và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, cách riêng, niềm tin, 

bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên quê hương mình. 

 

2. Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Nếu đem đối chiếu các trình thuật về làm Phép rửa trong sách Tông Đồ Công Vụ (x. 

Cv 19,5…) và các thư thánh Phaolô, có thể chúng ta không dám chắc là đã có một công 

thức đầy đủ về việc làm Phép rửa nhân danh Ba Ngôi như tường thuật Tin Mừng Mát-

thêu, bởi ban đầu các Tông Đồ và môn đệ vẫn làm Phép rửa nhân danh Chúa Giê-su, còn 

việc nhân danh Ba Ngôi là sự tiến triển của thần học do Chúa Thánh Thần linh hứng về 

sau. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là khi muốn làm môn đệ Chúa Giê-su (gia nhập đạo) 

thì phải lãnh Phép rửa. Phép rửa trở thành một điều kiện bắt buộc để được hưởng ơn cứu 

độ, vì qua Phép rửa, tín hữu được tái sinh trong Chúa Giê-su Ki-tô tử nạn và phục sinh. 

Sẽ khó trả lời khi nói điều này với người ngoài Ki-tô Giáo, nhưng hết những ai qua 

tôn giáo của họ hoặc qua tiếng lương tâm mà ăn ở tốt lành thánh thiện thì mặc nhiên ở 

trong Đức Ki-tô (được rửa tội “bằng lửa”). Cũng thế, những ai dám hy sinh tính mạng vì 

niềm tin hoặc vì Đức Ái, thì dù chưa được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, thì cũng mặc nhiên ở 

trong Đức Ki-tô toàn thể (rửa tội “bằng máu”). Tóm lại, phải qua Phép rửa mới được cứu 

độ dù là minh nhiên hay mặc nhiên. 

 



3. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 

Những huấn lệnh của Chúa Giê-su chiếm vị thế hàng đầu và trải dài trong Tin Mừng 

thánh Mát-thêu, được phân bố trong năm bài diễn từ. 

Và giờ đây, Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ phải dạy cho muôn dân tuân giữ mọi 

điều mà Chúa Giê-su đã nói cho các môn đệ biết. 

Như thế, sau khi bước theo Chúa và chịu Phép Rửa rồi, Ki-tô hữu không phải nhận 

Phép rửa gia nhập đạo rồi để đó, mà là phải tuân giữ lề luật của Chúa. Theo đạo thì phải 

giữ đạo và sống đạo, chứ không phải mang trên mình cái danh Ki-tô hữu vì đã chịu Phép 

rửa tội, mà sống như kẻ xa lạ. 

 

4. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

Chúng ta lại một lần nữa nghe xác quyết điều mà danh xưng Emmanuel diễn đạt (Mt 

1,23). Nghĩa là khởi đầu Tin Mừng, thánh sử Mát-thêu trích dẫn lời ngôn sứ Isaia: “Thiên 

Chúa ở cùng chúng ta”, thì nay, lời Chúa Giê-su hứa và cũng làm cho ứng nghiệm: “Thầy 

ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b). 

Thầy ở lại với anh em, nghĩa là sau khi Phục Sinh, trong một cách thế hiện diện mới, 

Chúa Giê-su không còn bị giới hạn trong không gian hay thời gian nữa, mà ở trong niềm 

tin, lòng mến và sự trông cậy của các Tông Đồ: Rao giảng một niềm tin duy nhất vào 

Chúa Giê-su Ki-tô, đặt tình yêu duy nhất vào Chúa Giê-su Ki-tô và đặt tất cả niềm hi vọng 

vào Chúa Giê-su Ki-tô; bởi, “chính nhờ Người, với Người và trong Người, và mọi chúc 

tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa 

Thánh Thần đến muôn đời”. 

Từ đây, mỗi khi làm dấu thánh giá, Ki-tô hữu tuyên xưng sự hiện diện của Ba Ngôi 

Thiên Chúa ngự trong chính mình. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin 

và một lòng mến, như Chúa luôn hiệp nhất trong Chúa Cha nhờ Thánh Thần Tình Yêu. 

Amen. 
 


