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Giáo Hội đang ở vào thời điểm những ngày 

cuối cùng của Mùa Chay và chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh, đây là thời điểm 

quan trọng nhất của mùa phụng vụ. Qua những nghi thức tưởng niệm các 

biến cố của cuộc tử nạn thương khó, Giáo Hội mời gọi chúng ta cũng biết 

chết đi cho chính mình qua các hình thức chay tịnh, hãm mình, để chúng ta 

cũng được phục sinh với Chúa trong ân sủng.  

Đối với người công giáo, Mùa Phục Sinh là mùa của niềm vui, của hy 

vọng, vì Đức Kitô đã phục sinh. Qua sự phục sinh, Ngài chiến thắng sự 

chết là hậu quả của tội, chiến thắng sự ích kỷ và dẫn đưa chúng ta, những 

người đã được cứu chuộc nhờ mầu nhiệm tử nạn của Ngài, vào sự hiệp 

thông yêu thương với Thiên Chúa Cha, Đấng rất giàu lòng thương xót. 

Mừng lễ Phục Sinh, chúng ta cũng được mời gọi vượt qua sự ích kỷ 

của chính mình, chết đi cho những tính hư tật xấu, chiến thắng những 

khuynh hướng tội lỗi và những đam mê, để biết sống cho Chúa và cho tha 

nhân. 

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những anh chị em tín hữu 

đang sống trong sự bách hại vì đức tin trong các nước bị cai trị bởi những 

chính phủ Hồi giáo quá khích, hoặc của cộng sản. Xin vì sự tử nạn và phục 

sinh của Đức Kitô, các anh chị em tín hữu sớm được tự do giữ đạo và sống 

đạo. 

Mừng lễ phục sinh qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy ban đại diện và tất 

cả anh chị em trong Giáo Đoàn. Xin bình an của Đức Kitô phục sinh giúp 

chúng ta sống thánh thiện trong mọi hoàn cảnh và trở thành những nhân 

chứng loan truyền tin mừng phục sinh qua cuộc sống hằng ngày.   

 

                       PVLC 
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        CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

NGÀY 07 THÁNG 04 

 

BÀI ĐỌC I: Is 43, 16-21 

Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, 

một lối đi giữa sóng nước oai hùng, Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa 

chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng: tất cả đã nằm xuống, và không còn 

chỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Người phán như sau: “Các 

ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc 

thưở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi 

không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, 

khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà 

điểu, đều sẽ tôn vinh Ta; và Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi 

những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải 

khát. Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 125 

Đáp: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một 

niềm vui! 

Xướng: Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa 

giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc 

mừng. 

Xướng: Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm 

cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan 

chứa một niềm vui. 
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Xướng: Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước 

về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau 

khấp khởi mừng 

Xướng: Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về 

reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

 

BÀI ĐỌC II: Pl 3, 8-14 

Vì Đức Kitô, tôi đành mất hết, để được nên đồng hình đồng dạng với 

Người trong cái chết của Người. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê. 

Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, 

là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và 

tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được 

như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật 

Môisen đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là 

sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết 

chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, 

cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình 

đồng dạng với Người trong cái chết của Người, hy vọng có ngày cũng 

được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoại giải, hay 

đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, 

bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi 

không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi 

chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, 

để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được 

Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Đức Chúa phán: ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, 

bởi vì Ta từ bi nhân hậu. 
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TIN MỪNG: Ga 8, 1-11 

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.  

Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Cây Dầu. Vừa tảng sáng, Người trở lại đền 

thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các 

kinh sư và người Pharisiêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị 

bắt gặp đang ngoại tình . Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: 

“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách 

Luật, ông Môisen truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn 

Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo 

Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi 

mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc 

lấy đá mà ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, 

họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn 

lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng 

lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà 

đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không 

lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” 

Đó là Lời Chúa 
 

  

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 

NGÀY 07 THÁNG 04 

 

Hãy về và đừng phạm tội nữa 

"Tin Mừng sự sống". Đó là tựa đề một thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II được ký ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1995. 

Như chính Đức Thánh Cha đã giải thích, đây là một bài suy niệm của ngài về sự 

sống. Đứng trước nền văn hóa chết chóc đang lan tràn trên thế giới ngày nay, bên 

cạnh những tiến bộ vượt bực về khoa học kỹ thuật và ý thức mỗi ngày một gia tăng về 

nhân quyền, về bình đẳng, về liên đới huynh đệ... Nhân loại ngày nay lại đang đứng 
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trước một đe dọa khủng khiếp nhất, đó là đe dọa của sự tự hủy. Mối đe dọa ấy có lẽ 

không đến từ chiến tranh, từ khoa học, vũ khí hạt nhân mà chính là từ sự đánh mất ý 

thức, về sự thánh thiêng của sự sống con người. 

Một cách cụ thể chúng ta hãy nghĩ đến nạn phá thai và làm cho chết một cách êm 

dịu đang lan tràn trong thế giới ngày nay. Hai hành động giết người này đã được luật 

pháp của không biết bao nhiêu quốc gia nhìn nhận và hợp thức hóa. Cái mâu thuẫn 

lớn nhất của nhân loại ngày nay chính là, trong khi mạng sống của thú vật càng ngày 

càng được đề cao thì sự sống của những thai nhi và những người vô phương tự vệ lại 

càng ngày càng bị khinh rẻ. Điều khủng khiếp nhất chính là những hành động tội ác 

ấy lại được hợp thức hóa. Hành động xúc phạm đến mạng sống con người được đưa 

vào pháp luật. Từ nay nhân danh luật pháp do chính mình làm ra, con người tự cho 

mình có quyền sinh sát trên người khác. Con người dựa vào luật pháp do chính mình 

làm ra để chối bỏ lẫn nhau, đó là thảm trạng của nhân loại ngày nay. 

"Tin Mừng sự sống". Chọn lấy đề tài này cho thông điệp của ngài, Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II hẳn muốn ban cho con người thời đại Tin Mừng của chính Chúa 

Giêsu. Tin Mừng mà Chúa Giêsu mang lại cho nhân loại là Tin Mừng của sự sống, 

Tin Mừng ấy được cụ thể hóa qua sự tiếp cận thiết thân của Thiên Chúa làm người, 

với các trẻ thơ, với những người tàn tật bệnh hoạn, với những cô gái điếm, với những 

người thu thuế tội lỗi, với những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Tin Mừng mà Giáo 

Hội muốn cho chúng ta lắng nghe hôm nay là một trong những trang cảm động nhất 

của Tin Mừng sự sống ấy. 

Đối với thái độ đầy sát khí của đám đông nhất là của các luật sĩ và biệt phái, Chúa 

Giêsu đáp lại bằng thái độ của thinh lặng, cảm thông và tha thứ. Đám đông các luật sĩ 

và biệt phái nhân danh luật pháp để xử lý người đàn bà bị bắt quả tang phạm tôi ngoại 

tình, còn Chúa Giêsu lại kêu gọi tình thương. Đám đông các luật sĩ và biệt phái đặt 

mình vào ghế thẩm phán để xét xử người đàn bà ngoại tình, Chúa Giêsu lại đặt chính 

họ vào hàng bị cáo. Đám đông các luật sĩ và biệt phái xây dựng quan hệ giữa người 

với người trên luật pháp, còn Chúa Giêsu thì nói với họ rằng, tương quan với tha nhân 

sẽ được xây dựng trên sự cảm thông, lòng tha thứ, tình yêu thương. Và để có thể xây 

dựng được mối quan hệ yêu thương ấy, thì trước tiên con người phải cảm nhận được 

chính tình yêu của Thiên Chúa. 

Những giây phút thinh lặng khi Chúa Giêsu cúi mình viết trên cát là lúc để cho 

mỗi người trong cái đám đông hung hãn ấy nhìn sâu vào tận đáy thẳm tâm hồn của 

mình. Ở đó con người sẽ nhận ra thân phận tội lỗi xấu xa của mình và đồng thời cảm 

nhận được tình yêu tha thứ của Chúa. 

Đám đông đã từ từ kéo nhau về sau khi đã nhìn sâu vào trong tâm hồn tội lỗi yếu 

hèn của mình. Họ ra về chắc chắn với một ý thức mới, không phải ý thức về sức mạnh 
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của luật pháp do con người làm ra, mà về chính thân phận tội lỗi của mình. Ít nhất đó 

cũng là bước đầu của sự sám hối. Riêng người đàn bà cũng ra về, nhưng ra về với lời 

vỗ về yêu thương, tha thứ và cổ vũ của Chúa Giêsu: "Con hãy về và đừng phạm tội 

nữa". Đó cũng là lời vỗ về mà Chúa Giêsu đang nói với mỗi người chúng ta. Đó là 

Tin Mừng của sự sống. 

Người đàn bà đang đứng bên bờ vực thẳm của chết chóc và thất vọng, đã được 

Chúa Giêsu kéo lên và ban cho một sức sống mới, một niềm hy vọng mới. "Con hãy 

về và đừng phạm tội nữa". Lời Tin Mừng sự sống này cần phải được chúng ta cảm 

nhận như một lời sai đi, cảm nhận được tình yêu tha thứ của Chúa. Chúng ta được sai 

đi để loan báo, làm chứng và chia sẻ tình yêu ấy với mọi người. Chúa đã ban cho 

chúng ta một cơ may để bắt đầu lại, chúng ta cũng được mời gọi để cảm thông, để tha 

thứ không ngừng và mang lại một cơ may mới cho người khác. Có sống như thế, 

chúng ta mới thật sự góp phần vào việc kiến tạo nền văn minh của tình thương, một 

nền văn minh không phải chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật hay luật pháp của con người, 

mà được xây dựng trên tình yêu và lòng tha thứ. 

Trích trong  

Suy Niệm Lời Chúa Radio Veritas 

 

 

 

 

1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa tha tội loài người. Xin cho các vị Mục 

Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, hết lòng quảng đại thương yêu tha thứ 

cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa! 

ĐÁP:     XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

2. Con người thường thấy lỗi người khác và lên án khắt khe mà không thấy khuyết 

điểm của mình. Xin cho mọi người nhìn biết tội lỗi mình mà thống hối ăn năn.Chúng 

con cầu xin Chúa! 

3. Chúa đã thương tha thứ cho người nữ ngoại tình. Xin Chúa cũng thương tha cho 

những kẻ không làm trọn bổn phận vợ chồng, và bổn phận làm cha mẹ trong gia 

đình.: Chúng con cầu xin Chúa! 

4. Chúa phán: "Ai sạch tội thì ném đá trước đi..." Xin cho mọi người trong cộng đoàn 

chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn tội lỗi, để được Chúa thương yêu tha thứ.: Chúng 

con cầu xin Chúa! 
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 CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

Ngày 14 tháng 4 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7 

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, tôi biết mình sẽ 

không phải thẹn thùng. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, 

để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, 

Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa 

là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng 

tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật 

râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là 

Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra 

như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 21 

Đáp: Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nở lòng ruồng bỏ con 

sao? 

Xướng: Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể 

duôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai: “Nó 

cậy Chúa, mặc Người cứu nó! Người có thương, giải gỡ đi nào!”   

Xướng: Cả bầy chó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả 

chân tay, xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó 

xem. 

Xướng: Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt 

thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa, xin đừng 

đứng xa. 

Xướng: Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa, cho anh em tất cả 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://giaophandanang.org/articles/view/tin-mung-chua-nhat-le-la-nam-b&ei=dgnnVNSQFobi8gW8-YLQDQ&bvm=bv.86475890,d.dGc&psig=AFQjCNHKMUSxavDIAT0tmVedYrBh7uVJIg&ust=1424513746064342
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được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. 

Xướng: Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi! Hỡi 

toàn thể giống nòi Giacóp, nào hãy tôn vinh Người! Dòng dõi Israel tất cả, 

nào một dạ khiếp oai!  

 

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11 

Đức Giêsu đã tự hạ, chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê. 

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết 

duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh 

quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần 

thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết 

trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban 

danh hiệu trổi vượt trên muôn vàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe Danh 

Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái 

qùy; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng 

rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa”. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu 

chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và 

tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

 

TIN MỪNG: Lc 22, 14 -23, 56 

Cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi đến giờ ăn tiệc Vượt Qua, Đức Giêsu vào bàn với các Tông Đồ, 

Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua 

này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì Thầy nói cho anh em hay, 

Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được 
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nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa”. 

Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “Anh em hãy cầm lấy 

mà chia nhau. Bởi vì Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn 

uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến”. 

Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và 

nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà 

tưởng nhớ đến Thầy”. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như 

vậy và nói: “Chén này là Giao Ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì 

anh em. Nhưng này, bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy. 

Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con 

Người”. 

Các Tông Đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong Nhóm lại là kẻ 

toan làm chuyện ấy. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được 

coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông: “Vua các dân thì dùng uy 

mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng 

anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải 

nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 

Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi 

ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục 

vụ. Còn anh em, anh em vẫn một lòng găn bó với Thầy, giữa những lúc 

Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh 

em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống 

với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự tòa xét xử mười hai chi tộc 

Israel”. 

Rồi Chúa nói: “Simon! Simon ơi! Kìa Satan đã xin được sàng anh em 

như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi 

mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên 

vững mạnh”. Ông Phêrô thưa với Người: “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù 

hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng”. Đức Giêsu lại nói: 

“Này anh Phêrô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã 

ba lần anh chối là không biết Thầy”. 

Rồi Người nói với các ông: “Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, 
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không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?” Các ông 

đáp: “Thưa không”. Người bảo các ông: “Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì 

hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi 

mà mua. Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân 

Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, 

nhưng gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất”. Các ông nói: “Lạy Chúa, đã 

có hai thanh gươm đây”. Người bảo họ: “Đủ rồi!” 

Sau đó, Người đi ra núi Cây Dầu như đã quen. Các môn đệ cũng theo 

người. Đến nới, Người bảo các ông: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa 

chước cám dỗ”. Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một 

hòn đá, và qùy gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất 

chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha”. Bấy 

giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Lòng xao xuyến bồi 

hồi, nên Người càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt 

máu rơi xuống đất. 

Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông 

đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông: “Sao anh em lại ngủ? 

Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”. Người còn đang nói thì một 

đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong Nhóm 

Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giêsu để hôn Người. Đức Giêsu bảo hắn: 

“Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?” Thấy việc sắp xảy 

ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi: “Lạy Chúa, chúng con tuốt 

gươm chém được không?” Thế rồi một người trong Nhóm chém tên đầy tớ 

của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. Nhưng Đức Giêsu lên tiếng: “Thôi! 

Ngừng lại”. Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. 

Sau đó, Đức Giêsu nói với các thượng tế, lãnh binh Đền Thờ và kỳ 

mục đến bắt Người: “Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo 

gậy gộc đến? Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Đền Thờ, mà các ông 

không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối 

tăm”. 

Họ bắt đức Giêsu, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phêrô 

thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quay quần với nhau, thì 
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ông Phêrô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái 

nhìn ông chòng chọc và nói: “Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!” Ông 

liền chối: “Tôi có biết ông ấy đêu, chị!” Một lát sau, có người khác thấy ông, 

liền nói: “Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!” Nhưng ông Phêrô đáp 

lại” Này anh, không phải đâu!” Chừng một giờ sau, có người khác lại quả 

quyết: “Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người 

Galilê. Nhưng ông Phêrô trả lời: “Này anh, tôi không biết anh nói gì! Ngay 

lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời 

Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. 

Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 

Những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhạo báng, đánh đập Người. Chúng bịt 

mắt Người lại, rồi hỏi rằng: “Nói tiên tri xem: ai đánh ông đó?” Chúng còn 

thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến Người. 

Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm 

họp. Họ điệu Người ra trước Thượng Hội Đồng và hỏi: “Ông có phải là 

Đấng Messia thì nói cho chúng tôi biết!” Người đáp: “Tôi có nói với các ông, 

các ông cũng chẳng tin; tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ 

nay, Con Người sẽ ngự bên  hữu Thiên Chúa toàn năng”. Mọi người liền 

nói: “Vậy ông là Con Thiên Chúa sao?’ Người đáp: “Đúng như các ông nói, 

chính tôi đây”. Họ liền nói: “Chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta 

vừa nghe miệng hắn nói!” 

Toàn thể cử tọa đứng lên, điệu Đức Giêsu đến ông Philatô. Họ bắt đầu 

tố cáo Người rằng: “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc 

chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Cêsarê, lại còn 

xưng mình là Messia, là Vua nữa”. Ông Philatô hỏi Người: “Ông là Vua dân 

Do Thái sao?” Người trả lời: “Chính ngài nói đo”. Ông Philatô nói với các 

thượng tế và đám đông: “Ta xét thấy người này không có tội gì”. Nhưng họ 

cứ khăng khăng nói: “Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng 

Giuđê, bắt đầu từ Galilê cho đến đây”. Nghe nói thế, ông Philatô liền hỏi 

xem đương sự có phải là người Galilê không. Và khi biết Người thuộc 

thẩm quyền vua Hêrôđê, ông liền cho áp giải người đến với nhà vua, lúc ấy 

cũng đang có mặt ở Giêrusalem. 
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Vua Hêrôđê thấy Đức Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được 

gặp Người, bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được 

xem Người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng 

Người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người 

dữ dội. Vua Hêrôđê cũng như thị vệ đều khinh dễ Người ra mặt, nên khoác 

cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông 

Philatô. Ngày hôm ấy, vua Hêrôđê và tổng trấn Philatô bắt đầu thân thiện 

với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. 

Bấy giờ ông Philatô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại 

mà nói: “Các người nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, 

nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các người, mà không thấy người này 

có tội gì, như các người tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã 

cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can 

tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra”. Nhưng tất cả mọi 

người đều la ó: “Giết nó đi, thả Baraba cho chúng tôi!” Tên này đã bị tống 

ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người. Ông 

Philatô muốn thả Đức Gie6su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ 

một mực la lớn: “Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!” Lần thứ ba, ông 

Philatô nói với họ: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông 

ấy không có tội đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra”. Nhưng họ 

cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ 

dội. 

Ông Philatô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích 

người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. 

Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn. 

Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, 

gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân 

chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực 

vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em 

thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho 

phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải 

nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho 

bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi 
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đi! Và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn 

đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?  

Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người. Khi đến 

nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên 

gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu 

nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Rồi 

họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. 

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn 

đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của 

Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. 

Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là Vua dân Do 

Thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người có bản án viết: “Đây là Vua 

người Do thái”. 

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: 

“Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng 

tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy 

mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là 

đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi!, khi ông vào Nước của ông, 

xin nhớ đến tôi! Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh 

sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.  

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, 

mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong 

Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con 

xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Người tắt thở.  

(Quỳ gối, thinh lặng trong giây lát) 

Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh 

Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!” Toàn thể dân 

chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm 

ngực trở về. 

Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như 

những phụ nữ đã theo Người từ Galilê; vác bà đã chứng kiến những việc 
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ấy. 

Khi ấy có một người tên là Giuse, thành viên của Thượng Hội Đồng, 

một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và 

hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành Arimathê, một 

thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên 

Chúa. Ông đến gặp tổng trần Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác 

Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẳn 

trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sabat 

bắt đầu ló rạng. 

Cùng đi với với ông Giuse, có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu 

từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế 

nào. 

Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sabat, 

các bà nghĩ lễ như Luật truyền. 

  

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

Ngày 14 tháng 04  

 

“Anh em hãy …” 

Bình an và Thiện hảo luôn ở cùng anh chị em. 

Anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của 

Mùa Chay, là tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng vụ gọi là Tuần Thánh. Trong 

Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào 

những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giêrusalem với 

tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc thương khó hồng phúc và sự phục sinh vinh quang 

của Người. Và Tuần Thánh được bắt đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá hay còn gọi là Chúa 

Nhật Chịu Nạn hôm nay. 

Trước tiên Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta tưởng niệm cuộc vào thành 

Giêrusalem của Chúa Giêsu, trước khi người chịu khổ hình, chết và sống lại. Và khi 

cử hành biến cố này, chúng ta cũng không quên rằng; như Ngài đã vào thành 
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Giêrusalem, Chúa Giêsu ao ước bước vào trong các thành phố các cộng đoàn, trong 

gia đình và ngay trong đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để 

hoàn tất công trình cứu độ, và Ngài mong muốn vào trong đời sống chúng ta để cảm 

nghiệm và sống trọn vẹn niềm vui cứu độ. ĐTC Phanxicô đã nói “Không có gì có thể 

ngăn chặn sự hứng khởi đối với biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh: không gì có thể 

ngăn cản chúng ta tìm thấy nơi Ngài suối nguồn niềm vui chúng ta, niềm vui đích 

thực tồn tại và trao ban an bình; bởi chỉ có Chúa Giêsu cứu thoát chúng ta khỏi các 

ràng buộc của tội lỗi, cái chết, sự sợ hãi và buồn rầu” (20/3/2016) 

Chúa Giêsu bước vào giữa tiếng hò reo: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến 

nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!” (Lc19,38). 

Bởi vậy, Chúa Nhật hôm nay cũng là ngày lễ tôn kính Chúa Giêsu là Vua. Tuy vậy, 

biểu tượng của Ngài không phải là sức mạnh hay uy quyền, nhưng là vị vua mà như 

tiên tri Dacaria từng loan báo “Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng; khiêm tốn 

ngồi trên lưng lừa, một con lừa vẫn còn theo mẹ”(Dc9,9). Sự khiêm tốn tự hạ của vị 

Vua tiến tới tột độ: bị bán 30 đồng bạc, bị bỏ rơi, bị chối bỏ và phản bội. Bị hạ nhục 

với những chế nhạo và xỉ vả; chịu bắt bớ, đánh đập và chịu chết một cách nhục nhã 

trên thập giá. 

Vâng, vị Vua của chúng ta là thế. Bởi vậy ngày Lễ hôm nay cũng là dịp chúng ta 

xác tín lại Ơn gọi của bản thân. Chúng ta tiến bước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, 

chiêm ngắm cái chết đau thương của Ngài trên đồi Calvê. Chính Chúa Giêsu đã mời 

gọi “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). 

Cuộc sống thường có những khó khăn, và khó khăn thử thách càng nhiều hơn khi ta 

chọn cuộc sống theo Chúa. 

Lẽ thường khi đối diện với khó khăn thử thách ta luôn cố gắng vận dụng hết tài 

trí và sức lực, cùng những kinh nghiệm của bản thân và tiền nhân để tìm cách giải 

quyết. Điều đó không sai, nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta thì đó không phải là 

cách giải quyết tốt nhất. “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà 

theo”. Cuộc đời theo Chúa chúng ta được mời gọi “vác thập giá”, nhưng điều cần 

thiết hơn đó chính là “TỪ BỎ MÌNH”. Từ bỏ mình, từ bỏ những suy tính hay cách 

làm của bản thân, làm trống rỗng bản thân để Chúa bước vào chiếm trọn con người 

chúng ta. Và như thế, người “vác thập giá” không còn là bản thân, nhưng là chính 

Chúa đang vác trong ta. Đó cũng chính là cách làm, là cuộc đời của Chúa Giêsu và 

thánh Phaolô đã mô tả trong Bài đọc 2 hôm nay. 

Trong Bài đọc 1 tiên tri Isaia đã quả quyết; “Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù 

trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ 
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không phải thẹn thùng”(Is50,7). Niềm vui Phục Sinh mà chúng ta nhận được không 

phải là sau khi chúng ta kết thúc sự sống ở trần gian này, nhưng ngay chính lúc này và 

nơi này. Dù thập giá vẫn còn chông gai vẫn nhọn, nhưng niềm vui và ơn cứu độ của 

chúng ta chính là ĐƯỢC LÀM cùng Chúa. Để điều đó có thể xảy ra, thì trước hết 

chúng ta cần can đảm từ bỏ mình và quảng đại cho Chúa cơ hội. 

“Anh em hãy cầm lấy”, “Anh em hãy làm việc này”, “Anh em hãy cầu nguyện 

kẻo sa chước cám dỗ”. Những lời Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ trong bài Thương 

Khó hôm nay cũng chính là lời mời gọi, lời cầu xin của Chúa đối với mỗi một người 

chúng ta. Cùng với Mẹ Maria, là Đấng đã theo Chúa Con trong niềm tin trong suốt 

con đường dẫn đến Canvê, giúp chúng ta sống Tuần Thánh thánh thiện, biết từ bỏ 

mình và can đảm đón nhận Chúa, cùng với Chúa chúng ta vác thập giác với niềm 

thanh thản và đầy hy vọng; từ đó chúng ta cảm nghiệm, sống và trao ban niềm vui 

Phục Sinh trong cuộc sống hằng ngày, cách riêng trong dịp lễ Phục Sinh sắp tới. 

Amen. 

Fx Trần Văn Hoài, OFM Conv 

 

 

 

 

1; Chúa Giêsu chịu chết trên khổ giá để sống lại vinh hiển. Xin cho mọi thành 

phần dân Chúa sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày theo Chúa, để được sống lại 

hưởng phúc với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa! 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. Ngày nay bạo lực hận thù tràn lan khắp thế giới. Xin cho mọi người biết thương 

yêu tha thứ nhau, để được sống an bình hạnh phúc. Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! 

3. Chúa mời gọi mọi người vác thánh giá theo Chúa, để cộng tác với Người trong việc 

cứu rỗi loài người. Xin cho các Kitô hữu sẵn lòng chấp nhận gian lao thử thách vì 

Chúa. Chúng con cầu xin Chúa! 

4. Chúa chịu chết vì thương chúng ta. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta biết noi 

gương Chúa, hết lòng thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người. Chúng con cầu xin 

Chúa! 
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THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

Ngày 18 tháng 4 

THÁNH LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8. 11-14 

Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 

Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Môisen và ông Aaron trên đất Ai 

Cập: “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng 

thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: Mồng mười 

tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một 

con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng 

xóm gần nhà mình nhất, tùy theo số người. Các  ngươi sẽ tùy theo sức 

mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn 

vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng 

được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội 

cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa 

những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với 

bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, 

chân đi dép, tay cần gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua 

mừng Đức Chúa. Đêm ấy, Ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con 

đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội 

chư thần Ai Cập: vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là 

dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các 

ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các 

ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. 

Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho 

đến muôn đời. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: Tv 115 

Đáp: Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức Kitô. 

Xướng: Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Ngươi đã 

ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thanh danh Đức 

Chúa. 

Xướng: Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu 

với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ 

Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 

Xướng: Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 

Lời khấn nguyện với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 11, 23-26 

Mỗi lần ăn bánh và uông Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã 

chịu chết. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho 

anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ 

ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc 

này, mà tưởng nhớ đến Thầy”. Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén 

rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, 

anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”. Thật vậy, cho tới ngày 

Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa 

đã chịu chết. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Chúa nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu 

thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. 
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TIN MỪNG: Ga 13, 1-15 

Đức Giêsu yêu họ đến cùng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ 

thế gian mà về với Chúa cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về 

mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 

Ma qủy đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp 

Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay 

Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 

nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy 

khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân 

cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 

Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa 

Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy 

làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”. Ông Phêrô lại 

thưa: “Thầy mà lại rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức 

Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần 

với Thầy”. Ông Simon Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không 

những chân, mà cả tay và đầu con nữa”. Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm 

rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh 

em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai 

sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”. 

Khi rửa chân cho cá môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và 

nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi 

Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là 

Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì 

anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để 

anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. 

Đó là Lời Chúa 
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THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

Ngày 19 tháng 4 

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 52, 13 – 53, 12 

Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Này đây người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và 

được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung 

của Ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa, 

cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm 

miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao 

giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức 

Chúa đã được tỏ cho ai? Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước 

Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, 

chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì 

khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ 

triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không 

nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã 

mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của 

chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa 

giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm 

tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta 

được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. 

Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. 

Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị 

ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị 

đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở 

miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai 
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nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, 

người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với 

người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện 

điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu 

người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được 

trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi 

thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. 

Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho 

muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, Ta sẽ ban 

cho người muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào 

kiệt, người sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì người đã hiến thân chịu 

chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân; nhưng thực ra, người đã mang lấy tội 

muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 30 

Đáp: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

Xướng: Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, con đừng để con phải tủi 

nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Trong tay Ngài, 

con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. 

Xướng: Con đã nên trò cười cho thù địch, và cho cả hàng xóm láng 

giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh 

xa. Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ 

hư vất bỏ. 

Xướng: Con tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa rằng: Ngài là 

Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài. Xin giải thoát con khỏi 

tay địch thủ, khỏi người bách hại con. 

Xướng: Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy 

tình thương mà cứu độ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, 

can đảm lên nào! 
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BÀI ĐỌC II: Hr 4, 14-16; 5, 7-9 

Người đã học được thế nào là vâng phục, và trở nên nguồn ơn cứu độ 

vĩnh cửu cho những ai tùng phục Người. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái. 

Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, 

là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng 

đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm 

thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi 

phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh 

dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và 

lãnh ơn trợ gíup mỗi khi cần. 

Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc 

lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người 

khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên 

Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng 

phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn 

cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu 

chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và 

tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

 

TIN MỪNG: Ga 18, 1 – 19, 42 

Cuộc Thương khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Bấy giờ, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối 

Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. 
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Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với 

các môn đệ. Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của 

các thượng tế và nhóm Pharisiêu; họ mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức 

Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm 

ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nazareth”. Người nói: “Chính tôi đây”. Giuđa, kẻ 

nộp Người, cũng đứng chung với họ. Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây”, 

thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: Các anh tìm ai?” 

Họ đáp: ‘Tìm Giêsu Nazareth”. Đức Giêsu nói: “Tôi đã bảo các anh là 

chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này 

đi”. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: “Những người Cha đã ban 

cho con, con không để mất một ai”. 

Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người 

đầy tớ vị thượng tế, mà chém. đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là 

Mancô. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà 

Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?” 

Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do 

Thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại. Trước tiên, họ điệu Đức Giêsu đến 

ông Canan là nhạc phụ ông Caipha. Ông Caipha làm thượng tế năm đó. 

Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết 

thay cho dân thì hơn. 

Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn 

đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của 

tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người 

môn đệ kia quen biêt vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông 

Phêrô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: “Cả bác nữa, bác 

không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?” Ông liền đáp: “Đâu phải”. 

Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phêrô 

cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và 

giáo huấn của Người. Đức Giêsu trả lời: “Tôi đã nói công khai trước mặt 

thiên hạ; tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, nơi mọi 



24  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 418 Thaùng 04 Naêm 2019 

 

người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? 

Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói 

gì”. Đức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó, vả 

vào mặt Người mà nói: “Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?” Đức Giêsu 

đáp: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói 

phải, sao anh lại đánh tôi?” Ông Canan cho giải Người đến thượng tế 

Caipha, Người vẫn bị trói. 

Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: 

“Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?” Ông liền 

chối: “Đâu phải”. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị 

ông Phêrô chém. đứt tai, lên tiếng hỏi: “Tôi đã chẳng thấy bác ở trong 

vườn với ông ấy sao?” Một lần nữa, ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy, gà 

liền gáy. 

Vậy, người Do Thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng 

trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà 

không ăn lễ Vượt Qua được. Vì thế, tổng trấn Philatô ra ngoài gặp họ và 

hỏi: “Các người tố cáo ông này về tội gì?” Họ đáp: “Nếu ông này không làm 

điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan”. Ông Philatô bảo họ: 

“Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người”. Người 

Do Thái đáp: “Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả”. Thế là ứng nghiệm 

lời Đức Giêsu đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. 

Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: “Ông 

có phải là Vua Dân Do Thái không?” Đức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ây, 

hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là 

người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho 

tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian 

này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, 

không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không 

thuộc chốn này”. Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giêsu 

đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian 
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nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì 

nghe tiếng tôi”. Ông Philatô nói với Người: “Sự thật là gi?” 

Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: “Phần ta, ta không 

tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ 

Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người 

có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không?” Họ lại la lên rằng: 

“Đừng tha nó, nhưng xin tha Baraba!” Mà Baraba là một tên cướp. 

Bấy giờ, ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người. 

Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác 

cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào vua dân Do 

Thái!” Rồi vả vào mặt Người. 

Ông Philatô lại ra ngoài và nói với người Do Thái: “Đây ta dẫn ông ấy 

ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để 

kết tội ông ấy”. Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng 

gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: “Đây là Người!” Khi 

vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: 

“Đóng đinh, đóng đinh nó và thập giá!” Ông Philatô bảo họ: “Các người cứ 

đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý 

do để kết tội ông ấy”. Người Do Thái đáp lại: “Chúng tôi có Lề Luật; và 

chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên 

Chúa”. 

Nghe lời đó, ông Philatô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói 

với Đức Giêsu: “Ông từ đâu mà đến?” Nhưng Đức Giêsu không trả lời. 

Ông Philatô mới nói với Người: “Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết 

rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?” 

Đức Giêsu đáp lại: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban 

cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn”. 

Từ đó, ông Philatô tìm, cách tha Người. Nhưng dân Do Thái kêu lên 

rằng: “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Cesar. Ai xưng mình là 

vua, thì chống lại Cesar”. Khi nghe thấy thế, ông Philatô truyền dẫn Đức 
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Giêsu ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên tòa, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Do 

Thái là Gapbatha. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai 

giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do Thái: “Đây là vua các người!” Họ 

liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô 

nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế 

đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Cesar”. Bấy giờ ông Philatô  

trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. 

Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thâp giá đi ra, đến nơi 

gọi là Cái Sọ, tiếng Do Thái gọi là Golgôtha; tại đó, họ đóng đinh Người 

vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người 

một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Philatô cho viết một tấm bảng và 

treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái”. 

Trong dân Do Thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị 

đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: 

Do Thái, Latinhv à Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông 

Philatô: “Xin ngài đừng viết: “Vua dân Do Thái”, nhưng viết: “Tên này đã 

nói: Ta là Vua dân Do Thái”. Ông Philatô trả lời: “Ta viết sao, cứ để vậy!” 

Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của 

Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa, 

nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. 

Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là 

ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, 

cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. 

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có Thân Mẫu Người, chị của thân mẫu, 

bà Maria vợ ông Clopat, cùng với bà Maria Magđala. Khi thấy thân mẫu và 

môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu 

rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ 

của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời 

Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó có một bình đầy giấm, người ta 
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lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi 

đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi 

Người gục đầu xuống và trao thần Khí. 

(qùy gối thinh lặng trong giây lát) 

Hôm ấy là ngày áp lễ, người Do Thái  không muốn để xác chết trên 

thập giá trong ngày sabbat, mà ngày sabbat đó lại là ngày lễ lớn, vì thế, họ 

xin ông Philatô 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 Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu 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. 

Sau đó, ông Giuse, người Arimathi, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài 

Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng 

cách kín đáo, vì sợ người Do thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse 

đến hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia 

đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc 

dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải 

tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức 

Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn 

mới, chưa chon cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi 

mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. 
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THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

Ngày 20 tháng 4 

THÁNH LỄ CANH THỨC PHỤC SINH 

 

 

BÀI ĐỌC I: St 1, 1 – 2, 2 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. 

Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa 

có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thiên Chúa bay 

lượn trên mặt nước. 

Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng”. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa 

thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 

Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều 

và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 

Thiên Chúa phán: “Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ 

nước với nước”. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước dưới vòm 

trời với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là “trời”. 

Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai. 

Thi6n Chúa phán: “Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn 

lộ ra”. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, khối nước tụ lại là 

“biển”. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 

Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt 

giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống”. 

Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và 

cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt 

đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba. 

Thiên Chúa phán: “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ 

ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là 

những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất”. Liền có như vậy. 

Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển 

ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi 

sao. Thiên Chúa đặt các vầng sang trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 418 Thaùng 04 Naêm 2019 29 

 

điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa 

thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ 

tư. 

Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, 

và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời”. Thiên Chúa sáng 

tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước 

tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là 

tốt đẹp. thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật 

nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất”.  Qua 

một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 

Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, 

loài bò sát và dã thú tùy theo loại”. Liền có như vậy. Thiên Chúa đã làm ra 

dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo 

loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh 

chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, 

gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”. 

Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa 

sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con 

người có nam có nữ. 

Thiên Chúa ban phuc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy 

sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm 

bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất”. Thiên Chúa 

phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt 

đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các 

ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh 

khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực”. Liền có 

như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua 

một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. 

Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, 

Thiên Chúa đã hoan thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công 

việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: Tv 103 

Đáp: Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. 

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con 

thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt, cẩm 

bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang. 

Xướng: Chúa lập địa cầu trên nền vững, không chuyển lay muôn 

thưở muôn đời! Áo vực thẳm choàng lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại 

đỉnh cao. 

Xướng: Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ, giữa núi đồi, lượn khúc 

quanh co. Bên dòng suối, chim trời làm tổ, dưới lá cành cất giọng líu lo. 

Xướng: Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phước 

lộc của Ngài. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi 

thảo mộc cho người thế hưởng dùng. 

Xướng: Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa 

hoan thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn 

mặt đất. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi lỡi! 

 

BÀI ĐỌC II: St 22, 1-18 

Tổ phụ Abraham dâng lễ tế. 

Lời Chúa trong sach Sáng Thế. 

Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông: “Abraham!” 

Ông thưa: “Dạ, con đây!” Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con 

một yêu dấu của người là Isaac, hãy đi đến xứ Môrigia mà dâng nó làm lễ 

toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho”. 

Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ 

và con ông là Isaac, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi 

tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, 

thấy nơi đó ở đàng xa. Ông Abraham bảo đầy tớ: “Các anh ở lại đây với 

con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đàng kia; chúng tôi làm việc thờ phượng, 

rồi sẽ trở lại với các anh”. 

Ông Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, đặt lên vai Isaac, con 

ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Isaac thưa với cha là 
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ông Abraham: “Cha!” Ông Abraham đáp: “Cha đây con!” Cậu nói: “Có lửa, 

có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu?” Ông Abraham đáp: “Chiên 

làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ”. Rồi cả hai cùng đi. 

Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi 

lên, trói Isaac con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông 

Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. 

Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Abraham! Abraham!” 

Ông thưa: “Dạ, con đây!” Người nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm 

gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của 

ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc!” Ông Abraham ngước 

mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. 

Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho 

con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là “Đức Chúa sẽ liệu”. Bởi đó, 

bây giờ có câu: “Trên núi Đức Chúa sẽ liệu”. 

Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: 

“Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính Danh Ta mà thề: bởi vì 

ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 

nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên 

đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi 

ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu 

chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng 

lời Ta”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 15 

Đáp: Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài, con đang ần náu. 

Xướng: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là 

chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn 

nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Xướng: Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác 

con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm 

ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. 

Xướng: Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống; trước Thánh Nhan, 

ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. 
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BÀI ĐỌC III: Xh 14, 15 – 15, 1a 

Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 

Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng, thì kinh hãi, 

liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môisen: ‘Có gì 

mà phải kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm 

gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa 

lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai 

Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được 

vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaon cùng toàn thể quân lực, chiến xa 

và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính Ta là Đức Chúa, 

khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaon cùng chiến xa và kỵ 

binh của vua ấy. 

Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà 

xuống đi đàng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen 

vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia, mây tỏa mịt mù, 

bên này, mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không xáp 

lại gần nhau được. Ông Môisen giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một 

cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất 

khô cạn. Nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước 

sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai cập đuổi theo; toàn 

thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaon tiến vào giữa lòng biển, 

đàng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn 

xuống hàng ngũ Ai Cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người 

làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. 

Quân Ai Cập bảo nhau: “Ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu 

chống lại người Ai Cập để giúp họ”. Đức Chúa phán với ông Môisen: “Hãy 

giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến 

xa và kỵ binh của chúng”. Ông Môisen giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại 

như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Ai cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, 

Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Nước ập xuống, vùi lấp 

chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân 

Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã 

đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả 
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hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy 

quân Ai cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng 

mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, 

tin vào ông Môisen, tôi trung của Người. 

Bấy giờ ông Môisen cùng với con  cái Israel hát mừng Đức Chúa bài 

ca sau đây. Họ ca rằng: 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Xh 15 

Đáp: Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. 

Xướng: Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng; kỵ binh cùng 

chiến mã, Người xô xuống đại dương. 

Xướng: Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu 

độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc, Người là Chúa tổ tiên, 

xin mừng câu tán tụng. 

Xướng: Người là trang chiến binh, Danh Người là “Đức Chúa”. Xa mã 

Pharaon, Người xô xuống lòng biển, tướng dũng với binh hùng, chết chìm 

trong Biển Sậy. 

Xướng: Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu, chẳng 

khác nào hòn đá. Lạy Chúa, tay hữu Ngài, đã biểu dương sức mạnh. Tay 

hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân. 

Xướng: Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của 

Ngài. Lạy Chúa, chính nơi đây, Ngài chọn làm chỗ ở, đây cũng là đền 

thánh, tự tay Ngài lập nên. Chúa là Vua hiển trị, đến muôn thuở muôn đời. 

 

BÀI ĐỌC IV: Is 54, 5-14 

Vì Đấng chuộc ngươi về vẫn trọn tình vẹn nghĩa, nên Người lại xót thương. 

Lời Chúa trong sác ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa phán với thành Giêrusalem: Đấng cùng ngươi sánh duyên 

cầm sắt, chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là Đức Chúa 

các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về, chính là Đấng Thánh của Israel, tước 

hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất. 
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Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm 

thần sầu muộn. “Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành?” 

Thiên Chúa ngươi phán như vậy. Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng 

bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp. 

Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, 

nhưng vì tinh nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót, Đức Chúa, 

Đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy. Ta cũng sẽ làm như thời Noe: lúc đó, 

ta đã thề rằng: hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa, cũng vậy, nay 

Ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu. 

Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi 

vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay, Đức 

Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy. 

Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an! Này, đá 

của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm, nền móng ngươi, ta đặt trên lam 

ngọc, lỗ châu mai tường thành, Ta xây bằng hồng ngọc, các cửa thành 

ngươi, bằng pha lê, tường trong lũy ngoài, toàn đá qúy. 

Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái 

bình. Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính; ngươi sẽ thoát 

khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thoát khỏi kinh hoàng, vì kinh 

hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 29 

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Xướng: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, 

không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã 

kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. 

Xướng: Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ 

Thánh Danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, 

thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã 

vọng tiếng hò reo. 

Xướng: Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù 
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trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa 

con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. 

 

BÀI ĐỌC V: Is 55, 1-11 

Hãy đến với Ta, thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi 

một giao ước vĩnh cửu. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa phán như sau: Đến cả đi, hỡi những người đang khát, 

nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua 

rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của 

không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no 

lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được 

thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các 

ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để 

trọn bề nhân nghĩa với Đavít. Này, Ta đã đặt Đavít làm nhân chứng cho 

các dân, là thủ lãnh chỉ huy các nước. Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc 

ngươi không quen biết; một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến 

với ngươi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Israel 

đã làm cho ngươi được vinh hiển. Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho 

gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối 

mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở 

về với Đức Chúa – và Người sẽ xót thương – về với Thiên Chúa chúng ta, 

vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư 

tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của 

Ta – Sấm ngôn của Đức Chúa. 

Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường 

lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng 

ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa 

thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ 

gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng ậy, một khi 

xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa 

thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó. 

Đó là Lời Chúa 
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ĐÁP CA: Is 12 

Đáp: Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

Xướng: Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không 

còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người 

cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 

Xướng: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, 

loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. 

Xướng: Đàn ca lên mừng Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; 

điều đó, phải cho cả địa cầu được biết.. Dân Sion hãy mừng rỡ reo hò, vì 

giữa ngươi, Đấng Thánh của Israel quả thật là vĩ đại! 

 

 

BÀI ĐỌC VI: Br 3, 9-15. 32 – 4, 4 

Hãy dõi theo ánh sáng của Chúa mà tiến bước về chốn huy hoàng. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Baruc. 

Nghe đi nào, hỡi Israel, những mệnh lệnh tặng ban sự sống, hãy lắng 

tai hiểu lẽ khôn ngoan. Vì đâu, Israel hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân 

trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người? Vì đâu ngươi bị 

nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm 

phủ? Âu cũng vì ngươi  đã bỏ Ngườn Mạch Khôn Ngoan. Nếu ngươi cứ 

bước đi theo đường Đức Chúa, hẳn muôn đời Ngươi đã được an vui. Hãy 

học cho biết đâu là khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là thông hiểu, đâu là 

trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng soi con mắt, và đâu là bình an. 

Nhưng ai tìm thấy nơi cư ngụ, và vào được kho tàng của đức khôn ngoan? 

Chì mình Đấng Toàn Trí mới biết đức khôn ngoan, chỉ có trí tuệ Người 

mới thông suốt được. Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời, 

đã cho thú vật tràn đầy mặt đất. Người sai ánh sáng, ánh sáng liền đi; gọi 

ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời. Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, 

tưng bừng chiếu sáng. Người gọi chúng, chúng thưa: có mặt, và hân hoan 

chiếu sáng mừng Đấng tạo nên mình. Chính Người là Thiên Chúa chúng 

ta, chẳng có ai sánh được như Người. Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, 

Người đều tinh thông, chính Người đã vạch ra cho Giacóp, tôi trung của 

Người, cho Israel, kẻ Người yêu qúy. 
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Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. 

Đức khôn ngoan là huấn giới Thiên Chúa ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại 

cho đến muôn đời. Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống; còn ai lìa bỏ ắt 

sẽ phải chết. Hỡi Giacóp, hãy quay trở về đón nhận Lề Luật, hãy dõi theo 

ánh sáng của Lề Luật mà tiến bước về chốn huy hoàng! Vinh quang của 

ngươi, chớ nhường cho người khác, đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân 

ngoại. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào, vì được biết những gì làm 

đẹp lòng Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 18B 

Đáp: Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 

Xướng: Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 

Xướng: Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 

Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. 

Xướng: Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. 

Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 

Xướng: Thật qúy báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào 

hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. 

 

 

BÀI ĐỌC VII: Ed 36, 16-17a. 18-28 

Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và ban tặng các ngươi một 

quả tim mới. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êzêkiel. 

Bấy giờ, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái 

nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối 

sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ 

của Ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các 

việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các 

nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng mà xét xử. Chúng 
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đã làm cho Danh Ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến 

người ta nói về chúng rằng: “Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra 

khỏi xứ của Người”. Nhưng Ta ái ngại cho Thánh danh ta bị nhà Israel xúc 

phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel: 

Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà Israel, không phải vì 

các ngươi mà Ta hành động, mà vì Danh Thánh của Ta đã bị các ngươi 

xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương Danh 

Thánh Thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, Danh mà các 

ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta 

là Đức Chúa – Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – khi Ta biểu 

dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. Bấy 

giờ, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ 

khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy 

nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các 

ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi 

một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả 

tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả 

tim bằng thịt. Chính thần trí của ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm 

cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra 

thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. 

Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

ĐÁP CA: Tv 41 

Đáp: Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng 

trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa. 

Xướng: Linh hồn con khao kát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến tôn nhan? 

Xướng: Tôi tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng 

muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. 

Xướng: Xin Ngài thương sai phái, ánh sáng và chân lý của Ngài, để 

soi đường dẫn lối con đi, về núi thánh, lên đền Ngài ngự. 
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Xướng: Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, 

nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên 

Chúa con thờ. 

 

 

THÁNH THƯ: Rm 6, 3-11 

Một khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa. 

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 

Thưa anh em, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào 

nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào 

trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, 

chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã 

được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì 

chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 

Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như 

Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại 

như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã 

bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống 

trị, đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, 

ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. 

Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống 

với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một 

khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái 

chết chẳng còn chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và 

một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, 

hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cgho Thiên 

Chúa, trong Đức Kitô Giêsu. 

Đó là Lời Chúa 

ĐÁP CA: Tv 117 

Đáp: Halleluia, Halleluia, Halleluia. 

Xướng: Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn 
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tình thương. 

Xướng: Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi 

không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa 

làm. 

Xướng: Tảng đá thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó 

chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 

  

 

TIN MỪNG: Lc 24, 1-12 

Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo 

dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi 

bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân 

vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang 

lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại 

tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi 

dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là Con 

Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng dinh vào thập giá, rồi 

ngày thứ ba sống lại”. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Gêsu đã nói.  

Khi từ một trở về, các bà kể cho nhóm Mười Một và mọi người khác 

biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magđala, bà 

Gioanna, và bà Maria, mẹ ông Giacôbê . Các bà khác cùng đi với mấy bà 

nầy cũng nói với các tông đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ 

vẩn, nên chẳng tin. 

Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, 

ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc 

nhiên về sự việc đã xảy ra. 

Đó là Lời Chúa 
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CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

Ngày 21 tháng 04 

 

 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43 

Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi 

chết sống lại. 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. 

Bấy giờ, tại nhà ông Cornêliô ở Cêsarê, ông Phêrô lên tiếng nói: “Qúy 

vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giuđê, bắt đầu từ miền Galilê, 

sau Phép Rửa mà ông Gioan rao giảng. Qúy vị biết rõ: Đức Giêsu xuất 

thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức 

dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa 

lành mọi kẻ bị ma qủy kiềm chế, bởi vỉ Thiên Chúa ở với Người. Còn 

chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân 

Do Thái và tại chính Giêrusalem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 

Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất 

hiện tỏ tường, khôn phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những 

chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã 

được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 

Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm 

chứng rằng: chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét 

xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói 

rằng: phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội. 

Đó là Lời Chúa  
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ĐÁP CA: Tv 117  

Đáp: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

Xướng: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn 

tình thương. 

Xướng: Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao, tôi 

không phải chết, nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa 

làm. 

Xướng: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 

 

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-4 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôssê. 

Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy 

tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì 

thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện 

đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống 

của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng 

Người hưởng phúc vinh quang. 

Đó là Lời Chúa 

 

CA TIẾP LIÊN 

Nào tin hữu ca mừng hoan hỷ 

Đức Kitô Chiên lễ Vượt Qua 

Chiên Con máu đổ chan hòa 

Cứu bầy chiên lạc chúng ta về đàn 

Đức Kitô hoàn toàn vô tội 

Đã đứng ra môi giới giao hòa 

Tội nhân cùng với Chúa Cha 
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Từ đây sum họp một nhà Cha con. 

Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến 

Cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ 

Chúa sự sống đã chết đi 

Giờ đây hằng sống trị vì oai linh 

Maria hỡi, xin thuật lại 

Trên đường đi đã thấy gì, Cô? 

Thấy mồ trống Đức Kitô 

Phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. 

Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện 

Y phục và khăn liệm xếp rời 

Giêsu, hy vọng của tôi 

Sẽ đón các Ngài tại xứ Galin 

Chúng tôi vững niềm tin sắt đá 

Đức Kitô thật đã phục sinh 

Tâu Vua chiến thắng hiển vinh 

Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Đức Kitô đã chịu hiến tế, làm Chiên lễ Vượt Qua 

của chúng ta. Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ. 

Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Ga 20, 1-9 

Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.  

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magđala 

đi đến mồ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon 

Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem 
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Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?” Ông Phêrô 

và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia 

chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy 

những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau 

cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và 

khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng 

cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ 

trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy,trước đó, hai ông chưa 

hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. 

Đó là Lời Chúa  

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

Ngày 21 tháng 04 

 

 Niềm Vui Phục Sinh 

Anh chị em thân mến,  

Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, con người được sinh ra và đến trong 

cuộc đời này từ cát bụi. Để rồi sau khi đi đến cuối cuộc đời, con người sẽ trở về với 

cát bụi và tan biến vào hư vô. Chính vì có quan niệm như thế, người ta rất dễ đồng 

cảm và chia sẻ với những suy tư trăn trở về cuộc đời, về thân phận con người của cố 

nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Cố nhạc sỹ đã diễn tả tâm trạng mệt mỏi và lo âu về kiếp 

người một cách trọn vẹn trong bài Cát Bụi – bài hát mà có lẽ ai trong chúng ta cũng 

đã từng nghe và nhớ lời. Nhạc sỹ viết: “ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai 

vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi 

nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động 

nào gõ nhịp không nguôi...” 

Chúng ta cũng nên nhớ rằng, từ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã từng phán với 

Adam và Eva sau khi hai người phạm tội trong vườn Địa Đàng, rằng hai ông bà và 

con cháu sau này phải làm lụng vất vả để sinh sống cho đến khi trở về với bụi đất, vì 

từ bụi đất hai người được sinh ra (Sáng Thế Ký 3, 19).  
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Có một điều quan trọng mà mỗi người chúng ta cần nhớ là: Thiên Chúa đã không 

để cho chúng ta phải chết đời đời. Ngài hứa và đã ban chính Con Một của Ngài là 

Đức Giêsu đến để cứu chúng ta.  

Hôm nay, chúng ta hân hoan đón mừng Chúa Phục Sinh. Đây là đỉnh điểm của 

mầu nhiệm Ngôi Hai Cứu Chuộc mà chúng ta hằng luôn tuyên xưng với tất cả lòng 

tin của mình.  

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta rằng sau 3 ngày Đức Giêsu chịu chết 

trên Thập Giá và được an táng trong mộ đá, bà Maria Mađalêna, ông Phêrô và ông 

Gioan đã chạy ra mộ viếng Chúa từ sáng sớm. Cả ba người đều mong viếng thăm 

ngôi mộ để được nhìn thấy xác Đức Giêsu; để vơi đi niềm tiếc thương dành cho 

Người. Lúc đó, Có lẽ các ngài cũng chỉ mong mỏi điều ấy mà thôi; vì có lẽ cả ba 

người đều nghĩ rằng chỉ trong một thời gian nữa thôi thân xác của Đức Giêsu sẽ bị 

phân hủy như bao nhiêu người khác.  

Tuy nhiên, những gì xảy ra đã làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Ông Phêrô, 

ông Gioan và bà Mađalêna đi tìm thăm một người đã chết, nhưng họ lại được gặp 

thấy người ấy sống lại.  

Vào trong mộ, họ thấy tất cả mọi thứ vẫn còn đó, từ khăn liệm xác cho đến dây 

băng và chiếc khăn quấn trên đầu đều còn đó, được để riêng gọn gàng. Cả ba người 

đều nghĩ rằng ai đó đã lấy trộm xác Đức Giêsu.  

Nhưng không. Ngài đã sống lại! Ngài đã hiện ra với ba người và bảo họ đi loan 

báo với các Tông Đồ về niềm vui trọng đại này.  

Cả ba người đều đã tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô và làm chứng cho sự thật 

này. Thánh Phêrô và các Tông Đồ sau đó đã đi khắp các vùng để làm chứng và tiếp 

tục xây dựng Giáo Hội trong niềm hân hoan đầy xác tín.  

Anh chị em thân mến,  

Chúa Giêsu đã Phục Sinh! Đây là sự thật và là niềm tin của Giáo Hội. Đây là điều 

cốt lõi của đức tin Công Giáo chúng ta; là hy vọng để mỗi người chúng ta cố gắng 

sống tốt và nên thánh trong từng ngày sống của mình. Trong lá thư thứ nhất gởi cho 

giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã viết rằng nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì đức 

tin của chúng ta trở nên vô ích, và mọi cố gắng của chúng ta đều trở nên vô nghĩa.  

Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Các Tông Đồ đều đã làm chứng về điều này. Và cả 

chúng ta nữa, chúng ta cũng hãy làm chứng cho niềm vui Phúc Sinh để cho mọi người 

cùng nhận biết và cậy trông vào ơn cứu độ, vào sự sống đời đời. Ngày nay, Chúa vẫn 

hằng mong gặp chúng ta khi trong giờ cầu nguyện, khi chúng ta tham dự Thánh Lễ và 
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viếng Thánh Thể. Chúa Giêsu vẫn luôn chờ mong và tạo điều kiện để chúng ta gặp 

Ngài nơi anh chị em, nơi những người nghèo khổ trong đời sống hàng ngày của mình.  

Chúa Giêsu đã nói: Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Đây là niềm cậy trông 

tuyệt vời cho tất cả mỗi người chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau nguyện xin 

Chúa Giêsu Phục Sinh cho chúng ta biết luôn đặt niềm tin của chúng ta vào sự Phục 

Sinh của Ngài.   

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban thêm đức tin cho mỗi người chúng con, để 

cho dù chúng con đang sống trong hoàn cảnh nào, mỗi người chúng con cũng luôn 

xác tín rằng Ngài đã sống lại ; Ngài sẽ dẫn đưa chúng con vào trong Nước Hằng Sống 

của Ngài. Xin cho chúng con không còn phải lo lắng về chuyện hạt bụi nào hóa kiếp 

thân con ; không còn lo lắng để phải mệt nhoài và chán chường vì những ồn ào náo 

nhiệt của cạnh tranh, của những oán hờn ganh ghét trong cuộc sống hiện tại. Xin 

Chúa đong đầy trong tâm hồn mỗi người chúng con niềm vui Phục Sinh của Ngài. 

Alleluia !  

Lm. Phan Đình Hoài 

 

 

 

1; Hội Thánh có sứ mạng loan báo tin mừng Phục Sinh cho nhân loại. Xin cho 

mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng, 

lời cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình.: Chúng con cầu xin Chúa! 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. Chúa Giêsu sống lại mở đường cho nhân loại đi vào cõi sống. Xin cho mọi 

người đi theo đường Chúa hướng dẫn, để được về Quê Trời hưởng phúc muôn 

đời.: Chúng con cầu xin Chúa! 

3. Quyền năng Phục Sinh đổi mới tất cả. Xin Chúa Giêsu phục sinh đổi mới 

tâm hồn và đời sống chúng ta phù hợp với giáo huấn của Chúa.: Chúng con 

cầu xin Chúa! 

4. Nhờ tin Chúa sống lại, các tông đồ đã hiến thân làm chứng cho Chúa. Xin 

cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta vững tin Chúa sống lại, sẵn lòng hy sinh 

phụng sự Chúa, đem Tin Mừng Phục Sinh đến mọi người. Chúng con cầu xin 

Chúa! 
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CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ngày 28 tháng 4 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 12-16 

Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa; cả đàn ông đàn bà rất đông. 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. 

Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn 

tay các Tông Đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại 

hành lang Salômôn. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân 

thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa; cả 

đàn ông đàn bà rất đông. 

Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên 

giường trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng 

phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung 

quanh Giêrusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng 

những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 117 

Đáp: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn 

tình thương. 

Xướng: Israel hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Nhà Aaron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn 

tình thương. 

Xướng: Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân 

này. Chúa là sức mạnh, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Kìa 

nghe tiếng reo mừng chiến thắng, trong doanh trại chính nhân. 

Xướng: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. 

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 

Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 



48  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 418 Thaùng 04 Naêm 2019 

 

Xướng: Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp 

thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành, cho người tiến vào đây 

nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức 

Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. 

 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Kh 1, 9-11a. 12-13. 17-19 

Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời. 

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ. 

Tôi là Gioan, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian 

truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em 

trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pathmô, vì đã rao giảng Lời 

Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Tôi đã xuất thần vào ngày của 

Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng: 

“Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh”. Tôi quay lại 

để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng, ở giữa 

các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang 

ngực có thắt đai bằng vàng. 

Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. 

Người đặt tay hữu lên tôi và nói: “Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là 

Đấng hằng sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở, muôn đời; Ta 

giữ chìa khóa của tử thần và Âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, 

những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này”. 

Đó là Lời Chúa   

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên 

anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Ga 20, 19-31 

Tám ngày sau, Đức Giêsu đến. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều 
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đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông 

và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và 

cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với 

các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng 

sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy 

nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh 

em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. 

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, 

không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: 

“Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu 

đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn 

tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau, các môn đệ 

Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các 

cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho 

anh em”. Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn 

xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng 

nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên 

Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay 

những người không thấy mà tin!” 

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; 

nhưng những dầu lạ đó không đươc ghi chép trong sách này. Còn những 

điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng: Đức Giêsu là Đấng Kitô, 

Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ Danh Người. 

Đó là Lời Chúa  

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

Ngày 28 tháng 04 

 

Ở LẠI NƠI CUNG LÒNG XÓT THƯƠNG 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, lời Thánh vịnh trong bài đáp ca hôm nay nhắc 

nhớ chúng ta: “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì lòng từ bi của Người muôn thuở” 

(Tv 117, 1). Chúa đã sống lại hiển vinh, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, dù chúng ta 
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đáng phải chết; nhưng nhờ sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô, chúng ta được sống và sống 

dồi dào. Trong Tin Mừng hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Ki-tô Phục Sinh và Thánh 

Tô-ma Tông đồ, gợi lên cho chúng ta ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người Ki-tô hữu 

chúng ta, đó là: tuyên xưng và làm chứng cho Chúa Phục Sinh qua việc: ở lại nơi 

cung lòng xót thương của Chúa. 

Như Thánh Tô-ma được mời gọi đặt tay vào cạnh sườn và dấu đinh của Chúa 

Phục Sinh vẫn trong thân xác bị đóng đinh, chịu khổ hình và tử nạn, thì chúng ta cũng 

được mời gọi như vậy. Một khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh khổ đau, nỗi mất 

mát, vết thương thể lý hay tinh thần của anh chị em, chúng ta được cảm nhận và cảm 

thông với anh chị em hơn. Mặc khác, khi ấy chúng ta được ở lại nơi cùng lòng thương 

xót vô biên, tha thứ của Chúa nữa. Và đây chính là cảm nghiệm sâu xa của cộng đoàn 

dân Chúa tiên khởi như bài đọc I trình bày “Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí...số 

người tin vào Chúa ngày càng gia tăng” (Cv 5, 12.14) Thiết nghĩ, chỉ có những ai đón 

nhận, sống và ở lại nơi cung lòng thương xót của Chúa Phục Sinh thì mới có thể trải 

nghiệm và tín thác như vậy. 

Như chúng ta biết, ông Tô-ma thường được gán ghép với biệt danh ‘Tô-ma cứng 

lòng tin’; tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ, suy niệm một cách thấu đáo thì có thể 

chúng ta đồng cảm với ông hơn. Với sự thương tiếc mất mát khi phải chứng kiến 

Thầy-Chúa của mình bị người ta chế giễu, lên án, đóng đinh, chết một cách nhục nhã 

trên thập giá, thì lòng ông tan nát, buồn rầu, và trông mong được gặp lại Thầy-Chúa 

của ông chẳng phải trong thân xác không tì vết đau thương, dấu đinh, mà vượt trên 

điều đó, là một thân xác vinh quang nhưng còn mang vết đâm nơi cạnh nương long và 

những lỗ đinh in hằn vì nỗi yếu hèn của ông, tội lỗi của nhân loại, và của chúng ta. 

Giờ đây, trong giây phút ngắn ngủi này, chúng ta cùng đặt mình vào hoàn cảnh của 

thánh Tô-ma Tông đồ, và tưởng tượng nếu chúng ta được đặt bàn tay nhỏ bé, chai sạn 

của mình vào cạnh sườn cũng như dấu đinh nơi tay chân của Chúa, thì khi ấy chúng ta 

cảm nhận ra sao? Chúng ta có dám ở mãi trong ấy? Chúng ta có dám cùng Ngài chịu 

đau thương, chịu chết, bỏ đi những yếu hèn, những gì mà làm Chúa phiền lòng 

không? Chúng ta có dám hy sinh, chết đi chính mình và liều mình cho anh chị em 

chăng? Chúng ta có dám xin Chúa cho được hiệp thông vào cuộc khổ nạn của Ngài? 

Chúng ta có muốn ở lại nơi lòng thương xót của Chúa, bỏ đi những thú vui, đam mê 

chóng qua, danh vọng hão huyền, tham vọng dẫn đến lỗi tội, để hầu dấn thân trọn vẹn 

vào đời sống tuyên xưng và làm chứng như Thánh Tô-ma Tông đồ đã thốt lên lời 

tuyên tín ngắn gọn nhưng chất chứa hoàn toàn lời xác tín vào Chúa Ki-tô Phục Sinh 

“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 28). Nghĩa là Chúa thật là Thiên 

Chúa đời con, nhưng Ngài đã mặc lấy xác phàm, trở nên thân phận con người yếu 

đuối như con hầu cứu chuộc con với cả tình yêu, lòng thương xót vô biên.  
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Ước chi lời tuyên xưng này cũng khắc ghi trên môi miệng, lời nói, trong tâm tư, 

qua hành động sống đức tin Phục Sinh trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta: 

“Bình an cho các con!” 

Lời cầu chúc sắt son 

Dù bao nỗi nỉ non 

Tình Chúa vẫn vuôn tròn. 

Niềm vui Chúa Phục Sinh 

Thắng tử thần hiển vinh 

Bình an và công chính 

Đẹp như ánh bình minh 

Tựa nương lòng xót thương 

Tuyên xưng trong học đường 

Chứng nhân nơi phố phường 

Mỗi khoảnh khắc đời thường 

Sống vẹn toàn yêu thương. Amen! 

 Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

 

 

1. Trên đường làm chứng Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh luôn gặp gian nan thử 

thách. Xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh 

đến cho mọi người.: Chúng con cầu xin Chúa! 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. Nhân loại ngày càng tin theo của cải vật chất hơn là tin Chúa. Xin cho mọi người 

tin theo Chúa là nguồn sống, và là nguồn hạnh phúc muônd đời.: Chúng con cầu xin 

Chúa! 

3. Ðời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai là chứng tá tuyệt vời Chúa 

Giêsu Phục Sinh. Xin cho các Kitô hữu biết hy sinh giúp đồng loại, và siêng năng cầu 

nguyện tham dự thánh lễ để làm chứng cho Chúa.: Chúng con cầu xin Chúa! 

4. Chúa đã nhờ các tông đồ làm chứng Chúa sống lại. Xin cho các tín hữu cộng đoàn 

chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng đời sống bác ái và gương mẫu hằng ngày.: 

Chúng con cầu xin Chúa! 
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Anh chị em rất thân mến, 

Cũng như thiên nhiên đang chuyển mình từ mùa đông lạnh giá vào mùa xuấn ấm 

cúng với trăm hoa đua nở, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nơi, mùa chay thánh cũng 

sắp kết thúc, cho chúng ta được vui mừng kính nhớ mầu nhiệm phục sinh của Đức 

Kitô. Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển, mang lại cho chúng ta ơn cứu độ và niềm hy 

vọng vào sự sống vĩnh cửu. Đức Kitô đã phục sinh, nhưng Giáo Hội, nhiệm thể của 

Ngài, vẫn tiếp tục mầu nhiệm tử nạn qua những bắt bớ, vu khống, tù đày mà các anh 

chị em tín hữu, trong các quốc gia Hồi giáo quá khích, các nước cộng sản, đang phải 

chịu đựng. Sống trong mầu nhiệm hiệp thông, chúng ta cầu nguyện và chia sẻ với 

những đau khổ mà anh chị em của chúng ta đang phải chịu bằng cách vui lòng đón 

nhận những trái ý trong cuộc sống của chúng ta. Sống mầu nhiệm phục sinh mới gọi 

chúng ta phải trở nên những nhân chứng của tin mừng sống lại, nghĩa là chúng ta phải 

loan báo Đức Kitô phục sinh qua cách sống không bám víu vào tiền bạc, của cải thế 

gian và luôn sống trong niềm vui, xác tín. 

Tháng 4 trở về, gợi chúng ta nhớ lại biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Tổ tiên chúng 

ta dạy: “ôn cố tri tân”, nhìn quá khứ để cố gắng trong tương lai, để đừng lập lại những 

sai lầm cũ, để cố gắng hơn nữa làm cho tương lai tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Biến cố tháng 

4 năm 1975 là một biến cố thật đáng buồn, nhưng qua những đau khổ đó, Chúa muốn 

chúng ta hiểu được rằng: giá trị của cuộc sống tùy thuộc nơi sự chia sẻ chứ không 

phải nơi của cải vật chất, nơi tình yêu chứ không phải tiền bạc. Xin cho chúng ta, 

những người đang sống trong sự tự do, trong một đất nước văn minh, giàu có, cũng 

biết chia sẻ với những anh chị em đang thiếu thốn, đau khổ, nạn nhân của sự thù hận, 

ích kỷ của những con người bị nhồi sọ bởi chủ thuyết cộng sản vô thần ở Việt Nam. 

Chúng ta cám ơn Chúa đã ban cho Giáo Đoàn thêm một tân linh mục là cha 

Nguyễn Thanh Hy, thuộc Dòng Ngôi Lời, Nagoya, và rất nhiều qúy sơ đã tuyên khấn 

lần đầu và trọn đời trong tháng 3 vừa qua. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho 

qúy cha, và qúy sơ, để họ phục vụ Giáo Hội với tất cả tình yêu và lòng khiêm tốn, trở 

nên mục tử nhân lành theo gương mẫu của Chúa Giêsu. 

Vào ngày 29 tháng 4, hai em Rosa Hoàng thị Thi và Maria Trần thị Băng Trinh, 

thuộc Dòng Kín Bửu Huyết Chúa Giêsu, cộng đoàn Nasu, Tochigi-Ken, sẽ được 

tuyên khấn lần đầu. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho hai em được luôn hạnh 

phúc và trung tín trong ơn gọi. 
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Ngày 29 tháng 4, đại hội giới trẻ công giáo của địa phận Saitama sẽ được tổ chức 

tại nhà thờ Kawagoe, đại hội nói lên sự ưu tư của Đức Giám Mục Giáo Phận dành cho 

những người trẻ Việt Nam sinh sống trong giáo phận. Tôi mời gọi các bạn trẻ, đặc 

biệt các bạn trẻ đang sống và sinh hoạt trong các giáo xứ, cộng đoàn của Giáo Phận, 

tham dự một cách tích cực, để những hy vọng và quan tâm của Giáo Phận đặt để nơi 

giới trẻ Việt Nam không trở nên vô ích.  

Vào hai ngày 04-05/5, Giáo Đoàn sẽ tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam Công 

Giáo toàn quốc lần thứ nhất. Đây là một biến cố đặc biết có ý nghĩa đối với giáo đòan 

và đặc biệt đối với giới trẻ Việt Nam tại Nhật, đã có hơn 1.000 bạn trẻ ghi danh tham 

dự. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho các bạn trẻ đến từ mọi nơi được bình an, xin 

cho hai ngày đại hội được tổ chức tốt đẹp, hầu mang lại nhiều lợi ích đức tin, tinh 

thần cho các bạn trẻ tham dự. Với một số lượng người đông như vậy, và với hoàn 

cảnh khó khăn của chúng ta hiện nay, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng chúng ta 

xác tín, Chúa sẽ làm cho những thiếu sót của chúng ta trở nên cơ hội để thánh hóa 

chúng ta. Cầu chúc các bạn trẻ tham dự đại hội với một tâm hồn rộng mở cho Chúa 

Thánh Thần, và luôn sẵn sàng để Chúa xử dụng cho những dự tính của Ngài. Xin 

Chúa chúc lành cho đại hội và cho tất cả mọi người tham dự. Cũng như xin các bạn 

trẻ tham dự thông cảm cho những thiếu thốn tiện nghi, những khó khăn mà ban tổ 

chức, dù cố gắng rất nhiều, vẫn không thể khắc phục được. 

Đức Kitô phục sinh là nền tảng đức tin công giáo, vì như thánh Phaolô quả 

quyết: nếu Đức Kitô không sống lại, thì chúng ta là những người dại dột nhất. Đức 

Kitô, qua cái chết, cứu chúng ta khỏi sự chết căn bản là tội lỗi, và khi phục sinh, Ngài 

cũng làm cho chúng ta được sống lại trong ân sủng và tình yêu thương của Thiên 

Chúa. Mừng lễ Phục Sinh, chúng ta cũng xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn 

hối cải, hối cải thật sự trong tâm hồn, trong cách suy nghĩ, trong lối sống và xử sự, để 

những ngày chay tịnh, những việc hy sinh của mùa chay không trở nên vô ích đối với 

chúng ta, nhưng mang lại cho chúng ta sự hoán cải nội tâm và niêm vui vì được thực 

sự chia sẻ sự phục sinh của Chúa.  

Xin mừng lễ Phục Sinh tất cả qúy cha, qúy tu sĩ  nam nữ, qúy Ban Đại Diện và 

tất cả anh chị em. Xin bình an và niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh tràn ngập trong 

tâm hồn anh chị em, nhờ đó chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân của Tin Mừng 

phục sinh trong một thế giới ngày càng buồn thảm vì thiếu niềm tin, hy vọng và tình 

thương. 

Hẹn gặp lại anh chị em. Tôi luôn nhớ cầu nguyện cho anh chị em. 

Linh Mục của anh chị em 

  P.M. Nguyễn Hữu Hiến 
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TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 03/2019, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em nghèo 

hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2019-2020 của qúy vị ân nhân sau đây: 

- AC Hưởng-Huyền (Yao, Osaka) giúp ba em: 30.000 yen 

- AC Tài-Nga (Kobe) giúp ba em: 30.000 yen 

- Một vị ân nhân (Kobe) giúp hai em: 20.000 yen 

- Cô Vui (Chicago, USA) giúp hai mươi em: 200.000 yen 

- AC Phi-Nga (Yamato) giúp ba em: 30.000 yen 

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin thành thật biết ơn 

các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả qúy vị ân nhân đã quảng đại chia sẻ, 

hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng là một hình thức giúp đỡ 

và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.  

 Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác bác ái 

này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho qúy vị. 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

  

THÔNG BÁO PHỤNG VỤ 

 Tuần Thánh sẽ được khai mạc vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá 14 tháng 4, và ngày 

Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ rơi vào ngày 19 tháng 4. Đây cũng là ngày buộc ăn chay kiêng 

thịt. Xin tất cả anh chị em lưu ý và cố gắng giữ luật ăn chay kiêng thịt một cách xứng 

đáng, thánh thiện. Những người bệnh, các bà mẹ đang mang thai hay đang cho con bú, các 

trẻ em dưới 18 tuổi không bị buộc ăn chay,nhưng buộc kiêng thịt, trừ những trường hợp 

đặc biệt.  

Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 7g00 tối Thứ Bảy Tuần Thánh của Cộng Đoàn 

Tokyo sẽ được cử hành tại Giảng Đường của Đại Học Sophia, bên cạnh nhà thờ Thánh 

Ignatio, Yotsuya, nơi mà cộng đoàn đã cử hành lễ Giáng Sinh. Kính xin anh chị em lưu ý 

và xin đến đứng giờ. Kính chúc anh chị em một Mùa Chay thánh sốt sắng, ích lợi. 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ 

Kể từ ngày 20 tháng 3, Cha Gioan Đàm Xuân Lộ đã về lại Hoa Kỳ, trong thời gian 

này, xin anh chị em vui lòng liên lạc với ngài qua email hoặc facebook. 

Từ sau lễ Phục Sinh, cha Cao Sơn Thân sẽ thuyên chuyển về phục vụ ở Giáo Phận 

Hiroshima, xin vui lòng liên lạc với ngài qua địa chỉ sau: 

Linh mục Cao Sơn Thân, S.J 

         Gion Catholich Church 

        3-6-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi. 731-0138. 

         Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505; E-mail: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

PVLC 

mailto:takasinsgjp@yahoo.co.jp
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ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN SAITAMA LẦN III 

Chủ đề : “Giêsu điểm hẹn” 

Thời gian: Thứ hai, ngày 29/4/2019. 

Địa điểm: Giáo xứ Kawagoe, 1-17-15 Rokkenmachi, Kawagoeshi, Saitama 

(〒350-0041 埼玉県川越市六軒町１丁目１７−１５) 

Thành phần tham dự: Các bạn trẻ trong và ngoài Giáo phận. 

Chương trình:  

08h00 - 08h45 : Ghi danh, đón tiếp 

08h45 - 09h15 : Khai mạc 

09h15 - 11h00 :   Trò chơi đồng đội 

11h15 - 12h15 :  Giải lao, cơm trưa 

12h15 - 14h30 : Chương trình văn nghệ 

14h45 - 15h45 :  Chia sẻ theo chủ đề 

16h00 - 17h30 : Dâng hoa và Thánh lễ 

17h30 - 18h00 :   Bế mạc. 

*  Thứ hai, ngày 29/4/2019 là ngày lễ nghỉ (Showa no hi). 

*  Từ 14h30: sẽ có các Cha ngồi tòa giải tội, sẽ có các bản đồ hướng dẫn để thuận tiện 

cho việc lãnh nhận bí tích hòa giải. 

*  Ga tàu gần nhất là ga Honkawagoe (本川越駅) tuyến Seibu Shinjuku hoặc ga 

Kawagoeshi (川越市駅) tuyến Tobu Tojo. 

Thông tin liên hệ 

Nữ tu Maria Lê Thị Lang: 090-9343-4550 

Gioan Cao Thành Mậu: 070-3199-9992  

Phanxicô Trần Quốc Toản: 090-2992-3027 

Giuse Phạm Hoàng Anh: 090-4426-5997 

TIN CĐ/CG FUJISAWA 

Thông báo chương trình tuần thánh và các nghi thức tam nhật thánh của giáo xứ Fujisawa 

Chúa Nhật 14/4: Lễ lá vào lúc 7:00 sáng và 9:30 sáng  

Thứ năm 18 /4 lễ kính chúa Giêsu lập phép thánh thể có nghi thức rửa chân 

Thứ sáu 19/4: Ăn chay kiêng thịt. Vào  lúc 3:00 chiều có nghi thức tưởng niệm 

cuộc khổ nạn của Đức Kitô 

Xin Lưu Ý: vào lúc 7:00 tối cộng đoàn Việt Nam có đi đàng thánh giá xin mọi người cùng 

đến tham dự 

Thứ Bẩy thánh lễ Vong phục sinh vào lúc 7:30 tối 

Chúa Nhật 21/4 mừng đại lễ chúa phục sinh: thánh lễ sáng vào lúc 7:00 và 9:30, 

sau thánh lễ 9:30 sáng công đoàn Việt Nam có đãi chè nóng mừng lễ phục sinh 

Tháng 5 tháng hoa kính Đức Me, trong thánh lễ đầu tháng ngày 5/5 có nghi thức 

dâng hoa cho Đức Me, xin mời mỗi người mang theo hoa đến dâng kính Me Maria. 

BĐD/CĐ Fujisawa 
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TIN CĐ/CG TAKATORI, KOBE 

Vào đầu Mùa Chay, ngày 10 tháng 2 năm 2019, cha Nguyễn Hữu Hiến đã về dâng lễ, 

tĩnh tâm và giải tội cho tất cả anh chị em trong giáo xứ Takatori, cha đã không quản ngại 

đường xá xa xôi, hy sinh thời gian qúy báu, dọn lòng cho chúng con chuẩn bị mừng đại lễ 

Phục Sinh. 

Sống xa quê nhà, nghe những lời giảng dạy Mùa Chay của cha thật thấm thía. Cộng 

đoàn chúng con xin hết lòng cám ơn cha. Xin cha cầu nguyện nhiều cho cộng đoàn chúng 

con, để chúng con có thể sống tất cả những lời cha đã chia sẻ. Cộng đoàn chúng con kính 

chúc cha mùa cha thánh thiện, mùa Phục Sinh chan chứa niềm vui trong bàn tay quan 

phòng của Chúa. 

Xin thông báo chương trình tuần thánh tại giá xứ Takatori: 

Ngày 14 tháng 4: Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội bắt đầu bước vào Tuần Thánh, tưởng 

niệm cuộc tử nạn phục sinh của Đức Kitô. 

Thứ Năm Tuần Thánh 18/4: Lễ Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, thánh lễ và nghi 

thức rửa chân vào lúc 7g00 tối, sau thánh lễ có giờ chầu Thánh Thể. 

Thứ Sáu Suần Thánh 19/4: nghi thức tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu sẽ 

được cử hành lúc 7g00 tối. Hốm nay buộc ăn chay kiêng thịt. 

Thứ Bảy Tuần Thánh 20/4: thánh lễ Vọng Phục Sinh được cử hành vào lúc 7g00 tối. 

Xin qúy ông bà và anh chị em đến tham dự đông đủ và đúng giờ. 

BĐD/CĐ Takatori 

 

TIN CĐ/CG OSAKA 

Xin được thông báo đến quí Cha, Thầy, Sơ, các Tu Sĩ nam nữ. 

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật. 

Liên Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang 

Liên Cộng Đoàn Công Giáo Miền Tây 

Cùng các Cộng Đoàn 

Ban Đại Diện Cộng Đoàn Osaka nhiệm kỳ 2019 – 2021 đã được thành hỉnh như đưới đây: 

Trưởng Bđd: Gioa Kim  Nguyễn Văn Tuệ 

Phó 1:     Phê Rô  Nguyễn Hồng 

Phó 2:     Đa Minh  Đỗ Cao Nguyên 

Phó 3:     Maria  Nguyễn Thị Thuý Loan 

Thư ký:    Anna  Nguyễn Bảo Giao Chi 

Thủ quỹ:   Maria  Đặng Thu Hằng 

Xin quí Cha, Thầy, Sơ, các Tu Sĩ nam nữ, và toàn thể anh chị em thêm lời câu nguyện, 

đồng thời hướng dẫn thêm để Cộng Đoàn chúng con luôn xứng đáng cùng Quí Vị trong 

bước đường Phục Vụ. 

TM/BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN OSAKA 
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TRANG GIÁO LÝ – MUỐI CHO ĐỜI - 

Sr. BẠCH MAI 

わたしたちの内に内在する聖霊 

 教会は聖霊についてこう教えています。それは、三位一体の第三位で、私たち

の内におられます。聖霊は私たちを支え、慰め、聖化してくださいます。そう信

じながらも、困難や試練に直面するときに、わたしたちは聖霊によって慰められ、

保護してくださり、試練を乗り超えていくことができたことを度々忘れてしまい

ます。 

 私たちは確信しています。教会と信徒の内に聖霊が重要な役割で、なくてはな

らない存在であることを。家族のあり方を観察していますと、大切で、かつ、な

くてはならない方は女将（おかみ）です。女将とは目立たない存在で、影で皆を

支える存在ですが、女将が不在する家庭は温かさと歓迎する雰囲気を失うでしょ

う。 

 自然を通して、神の存在と働きを知ることができると言われています。あるい

は、壮大な森林、深い海、長い年輪が得てきた木々などをみて、神的な存在を感

じとることができますが、私の個人的な体験で、神がわたしの内におられること

を感じ話しかけてくださいます。 

 実は わたしたちは 神を探し求めていますが、神がわたしたちの内に住まわ

せていることを忘れています。聖アウグスティヌス

は落ち着きと安らぎを求めるために、長い間、苦労

しました。しかし、あるとき彼は悟って祈りました。

「神よ、あなたはわたしをあなたに向けて、造られ

ました。あなたのうちに憩うまで、わたしは落ち着

きません」と。 

 こうして、日頃、わたしたちは聖霊への祈りを度々

し、助けを求めることによって、自分のうちに聖霊

の働きと存在を感じ取ることができるでしょう。ま

た、自分と神との関係を振り返り、確かめ、修正す

ることによって、聖霊の七つの賜物をいただけることでしょう。 
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Sống giản dị thì nên công chính. 

Ăn ở khiêm nhường thì được cứu độ. 
 

“Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính. 

        Có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm 10,10). 

 

  Mùa Chay là mùa ăn năn sám hối. Mùa Chay đã về và Giáo Hội luôn mời gọi con 

cái mình ăn năn sám hối. Thế nhưng ăn năn sám hối là gì? Theo Giáo Lý Công Giáo 

thì: “Ăn năn tội là đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm; dốc lòng chừa, từ 

nay không phạm tội nữa” (x.GLCG, số 1451). Có hai cách ăn năn tội. Cách trọn và 

cách chẳng trọn.  

  Khi chúng ta ăn năn vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì gọi là ăn năn cách trọn. 

Việc ăn năn tội này xóa bỏ các tội nhẹ và cũng đem lại ơn tha thứ các tội trọng, 

nếu chúng ta quyết tâm đi xưng tội càng sớm càng tốt(x. GLCG, số 1452). 

  Còn cách ăn năn chẳng trọn là nó xuất phát từ việc thấy sự xấu xa của tội lỗi 

hoặc sợ hình phạt trầm luân đời đời, cũng như hình khổ khác mà kẻ tội lỗi phải 

chịu. Việc ăn năn tội cách chẳng trọn tự nó không đem lại ơn tha thứ các tội trọng, 

nhưng chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn tha tội trong bí tích thống hối.(x. GLCG, số 

1453). 

  Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã nói: “Thời kỳ đã mãn và 

triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (x. 

Mc1,15). 

  Theo tôi, Sám hối và tin vào Tin Mừng chỉ là hai mặt của một đồng tiền; hay nói 

theo thời nay, đó là “2 trong 1”. Nghĩa là Sám Hối là tin vào Tin Mừng và Tin vào 

Tin Mừng là Sám Hối. Làm sao ta ăn năn sám hối nếu ta không tin vào Tin Mừng, 

không tin vào Lời Chúa; không tin vào lòng thương xót của Chúa ? Và làm sao nói 

được là ta tin vào Tin Mừng mà chẳng thấy nên tốt lành và thánh thiện gì? Chẳng lẽ ta 

chỉ tin ngoài môi miệng thôi sao?  

Thánh Phao-lô nói thật là chí lý: “Có tin thật trong lòng mới được nên công 

chính. Có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ”. Có thể nói:  

 

Có tin vào Tin Mừng ta mới được nên công chính. 

Có ăn năn sám hối ta mới được cứu độ. 

Để được cứu độ ta phải có lòng ăn năn sám hối. Theo thánh Gio-an Kim Khẩu, 

Giám Mục, thì có đến 5 con đường để ăn năn sám hối: một là lên án tội lỗi mình; 
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hai là tha thứ lỗi lầm cho người thân cận; ba là cầu nguyện; bốn là bố thí và năm 

là ăn ở khiêm nhường. (Trích Bài đọc 2 Kinh Sách Thứ ba, tuần 21 Thường niên, 

trang 105). 

Năm chủ đề này, tôi sẽ khai triển trong các Chúa Nhật Mùa Chay, từ Chúa Nhật thứ 

I đến Chúa Nhật thứ 5.  

Trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay này, tôi sẽ khai triển chủ đề thứ năm, đó là 

Sống giản dị và ăn ở khiêm nhường. Theo thánh Gio-an Kim Khẩu, “Cách sám hối 

này tiêu diệt tội lỗi tận căn. Người thu thuế đã làm chứng điều đó. Anh ta không 

kể ra được những việc lành, nhưng thay vào đó, anh đã dâng lên lòng khiêm tốn 

của mình và trút được gánh nặng tội lỗi”. Nói cách khác, mọi tội lỗi đều do lòng 

kiêu ngạo mà ra. Nên, nếu mà ta sống giản dị và ăn ở khiêm nhường thì ta sẽ tiêu 

diệt được tội lỗi trong ta. Có thể nói:  

Sống giản dị thì nên công chính. 

Ăn ở khiêm nhường thì được cứu độ. 

Lần dở lại dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, ta 

sẽ thấy được cách sám hối này (x. Lc 18 9-14). 

“Người Pha-ri-siêu, đứng thẳng và cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn 

chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như 

tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần; con dâng cho Chúa một phần 

mười hoa lợi của con” (câu 11-12). 

“Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, 

nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội 

lỗi” (câu 13). Hết sức ngắn gọn và chính xác. 

Và Chúa kết luận: Tôi nói cho các ông biết, người thu thế này khi trở xuống mà 

về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người Pha-ri-siêu kia thì không. Vì 

phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (câu 

14). 

Quả thực, hạ mình xuống và sống khiêm tốn không phải dễ, có mấy ai sống 

được như vậy. Có tập cả đời không biết trên trần gian này có được mấy người. Hạ 

mình là coi người khác hơn mình và khiêm tốn là yêu thích âm thầm; yêu thích 

những gì hèn mọn, những việc nặng nhọc, dơ bẩn, khó khăn,….; không chơi trội, 

không kể công, không khinh khi người khác,…. 

Ta hãy học gương hạ mình và khiêm nhường của Đức Giê-su trong bài Phúc Âm 

hôm nay (Lc 4,1-13). Đức Giê-su là Chúa, thế mà Ngài lại để cho ma quỉ cám dỗ. 

Dầu vậy, Ngài đã hạ mình và khiêm cung dùng Lời Chúa để đối phó với sự ma 

mãnh của ma quỉ. 



60  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 418 Thaùng 04 Naêm 2019 

 

Khi Chúa bị ma quỉ cám dỗ nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho 

hòn đá này hóa bánh đi”(Lc 4,3). Một lời khích bác !!!!  

Nhưng Đức Giê-su bình tĩnh trả lời: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” 

(Lc 4,4). Có nghĩa là không cần phải làm chuyện đó. Người ta sống còn nhờ vào 

những điều khác nữa, như rau củ, trái cây, mì gói, bún bò, bún mắm, bún riêu, 

vv….. Và cũng chẳng cần phải truyền làm chi, cứ bỏ công bỏ sức ra làm việc; rồi có 

tiền; rồi lấy tiền đó mà mua cơm hộp, mua bánh bì mà ăn. Đâu có gì khó! Đừng sống 

vì một lời khích bác; những lời khích bác đầy ác ý. 

Khi ma quỉ cám dỗ mà nói: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa 

lợi lộc của các nước này, vì quyền ấy đã được ban cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. 

Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông” (Lc 4,6-7). Thật là láo cá !!!!!!  

Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là 

Thiên Chúa ngươi và phải thờ lạy một mình Người mà thôi”(Lc 4,8). Nghĩa là 

ngươi đừng láu cá, hãy biết thân biết phận của mình. 

Và khi ma quỉ cám dỗ mà nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, mà đứng đây gieo 

mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng: Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi 

vấp chân vào đá” (Lc 4,9-10). Thật là ranh ma !!!!! Ma quỉ lại dùng Lời Chúa để 

cám dỗ nữa chứ. Câu đó, ma quỉ trích trong Thánh vịnh 90, 12. Đức Giê-su, đâu có 

khùng; Ngài sống Lời Chúa, chứ đâu có hiểu Lời Chúa theo nghĩa đen mà gieo mình 

từ trên cao xuống. Gieo mình xuống kiểu đó thì tan xương nát thịt; chết không kịp 

ngáp. Ai cũng biết mà, đừng bắt Chúa phải làm phép lạ. Và Chúa chỉ vào mặt ma 

quỉ mà nói: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”(Lc 4, 12).  

Cuối cùng thì ma quỉ phải đầu hàng và chịu thua. Đức Giê-su đã dùng sự hạ mình 

và khiêm tốn để chiến thắng được ma quỉ đấy. Bởi đó, ta cũng hãy noi gương bắt 

chước mà sống hạ mình và khiêm tốn như Chúa. Ta cũng sẽ chiến thắng hết mọi cơn 

cám dỗ ở thế gian này.  

Ai hạ mình sẽ được nên công chính. 

Ai sống khiêm tốn sẽ được cứu độ. 

Còn kẻ tự cao sẽ thất bại và kẻ kiêu ngạo có ngày sẽ sụp đổ.  

 

Vậy ta hãy Sống giản dị và ăn ở khiêm nhường. Vì ai ăn ở khiêm nhường đương 

nhiên sẽ sống giản dị. Khiêm nhường mới là cái chính; còn giản dị thì đi theo sau. Đó 

là cách sám hối thiết thực và có lợi cho ta trong Mùa Chay này. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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HOAN CA PHỤC SINH 

 

Al-lê-lui-a hân hoan vang xa 

Khắp nơi muôn người hòa ca hát mừng. 

Du dương nhạc khúc ngợi khen tưng bừng. 

Đoàn con kính tiến, vang lừng thiết tha. 

 

Al-lê-lui-a Chúa chết vì ta 

Trên thập tự giá, thiết tha nguyện cầu 

Xin Cha tha thứ cho họ bấy lâu, 

Đóng đinh Con Chúa, âu sầu dường bao. 

 

Al-lê-lui-a hoan hỉ dâng trào 

Thánh giá cao ngất, ngạt ngào hương hoa. 

Chúa đã sống lại, bình an chan hòa. 

Người người cung kính, gần xa tương phùng. 

 

Al-lê-lui-a trổi khúc oai hùng 

Đồng tâm hoan chúc, hợp cùng muôn nơi. 

Với niềm tín thác, theo Ngài ra khơi 

Tin mừng loan báo ngàn đời yêu thương. 

 

     Lm. Xuân Hy Vọng 

     14/03/2019 Sài Gòn 
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THẬP TỰ TRỔ BÔNG 

Thập giá đứng giữa trời cao 

Treo hình hài Chúa gầy hao bao ngày. 

Giờ đây thập tự có hay, 

Thân gầy Người đã dang tay tự tình? 

Dẫu là Thiên Chúa uy linh 

Xác phàm mặc lấy, cực hình nát tan. 

Chịu nạn chịu chết vì con 

Nhưng buồn sầu thảm nỉ non thay vần. 

Phục sinh chiến thắng tử thần 

Hỷ hoan, hoan hỷ muôn phần vinh quang. 

Chúa nay sống lại khải hoàn 

Mang ơn cứu độ, mở toang ngục tù. 

Thập tự khổ giá sầu u 

Khung trời tỏa sáng, sương mù biến tan. 

Trổ bông công chính bình an, 

Muôn người khắp chốn tuôn tràn thánh ân. 

    Lm. Xuân Hy Vọng 

   14/03/2019 Sài Gòn 

 

 

BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QŨY GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa   3.000 yen 

Vườn rau Tình Thương Himeji 1.000 yen 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân  3.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

Bác Diện (Chiba-Ken) 2.000 yen 

Một vị ân nhân (Takatori, Kobe) 10.000 yen 

AC Hưởng-Huyền (Yao, Osaka) 10.000 yen 

Chị Hường (Kawaguchi) 3.000 yen 
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Tổng kết tháng này 40.000 yen 

Tổng kết từ trước tới nay 235.000 yen 

 

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

Vườn Rau Tình Thương Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

Một vị ân nhân (Takatori, Kobe) 10.000 yen 

Quốc Nam (Isesaki-Gunma)  

AC Khánh-Nhiểu (Yamato) 10.000 yen 

 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  20.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma 10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 10.000 yen 

CĐ/CG Nagoya 5.000 yen 

CĐ/CG Karasuyama 3.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen  

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Osaka (tháng 1+2+3) 45.000 yen 

CĐ/CG Yao, Osaka (tháng 1 đến tháng 6) 20.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 20.000 yen 

CĐ/CG Hiroshima 21.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 4.000 yen 

Bà con Công Giáo vùng Omori 2.000 yen 

Cô Thanh Hà (Kashiwarashi, Osaka) 4.000 yen 

Bà con Công Giáo Giáo Xứ Kaizuka-Kawasaki 5.000 yen 

AC Hưởng-Huyền (Yao, Osaka) 5.000 yen 

Giáo Xứ Asaka, Saitama-Ken 10.000 yen 

Giáo Xứ Komaki, Aichi-Ken 20.000 yen 

Giáo Xứ Shizuoka, Shizuoka-Ken 6.000 yen 

Giáo Xứ Tomigaoka, Kyoto 3.000 yen 

Giáo Xứ Kameari, Tokyo 4.000 yen 
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Dì Mỹ Lệ (Saitama) 10.000 yen 

Chị Nguyễn thị Thay (Saitama) 10.000 yen 

Qúy Sơ Dòng MTG Nha Trang, CĐ Fukuoka 20.000 yen 

Qúy Sơ Dòng MTG Nha Trang, CĐ Oita 10.000 yen 

Chị Hường (Kawaguchi) 5.000 yen 

 

QŨY GIÁO ĐOÀN 

CĐ/CG Osaka 10.000 yen 

 

 

 

 

Têrêsa VŨ HOÀNG YẾN  

Sinh ngày: 15/05/1985 

Con Ông: Phaolô Vũ Văn Chiến 

Và Bà: Maria Vũ thị Ánh Tuyết 

Hiện trú tại  Itabashi-Ku, Tokyo, Nhật Bản 

Muốn kết hôn với: 

ISHIDA NAOHISA 

Sinh ngày: 04/07/1973 

Con Ông: Ishida Hirohisa (chết) 

Và Bà: Ishida Hiruko 

Hiện trú tại Kokubunji, Tokyo, Nhật Bản   

 

Anh Gioan Baotixita HOÀNG VĂN LÂM 

Sinh ngày: 16/06/1991 

Con Ông: Gioan Baotixita Hoàng Văn 

Thứ  

Và Bà: Matta Nguyễn Thị Nghĩa 

Hiện trú tại Utsunomiya, Tochigi-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  

Anna PHAN THỊ THỦY  

Sinh ngày: 01/03/1995 

Con Ông: Phaolo Phan Văn Bài  

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Tuyết  

Hiện trú tại Utsunomiya, Tochigi-Ken, 

Nhật Bản 

 

Maria VŨ THỊ KIM THOA  

Sinh ngày: 19/09/1978 

Con Ông: Phanxico Xavie Vũ Quốc Thái 

Và Bà: Maria Trần thị Hoa 

Hiện trú tại Nanzan, Nagoya, Aichi-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  

Giuse ĐẬU VĂN THÀNH 

Sinh ngày: 03/08/1980 

Con Ông: Giuse Đậu Văn Công 

Và Bà: Têrêsa Nguyễn thị Tuyết 

Hiện trú tại Giáo Xứ Mỹ Hòa, Giáo Phận 

Vinh, Việt Nam 
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Vincentê TRẦN VĂN OAI  

Sinh Ngày: 24/09/1990 

Con Ông: Vincentê Trần Văn Phê 

Và Bà: Maria Đặng thị Đệ 

Hiện trú tại Nakano-Ku, Tokyo, Nhật Bản  

Muốn kết hôn với:  

Maria TRẦN THỊ TÂM 

Sinh ngày: 21/02/1995 

Con Ông: Giuse Trần Văn Kỷ 

Và Bà: Maria Trần thị Tuyết 

Hiện trú tại Fujimino-Shi, Saitama-Ken   

 

Matta  HOÀNG THỊ THƯƠNG  

Sinh ngày: 20/09/1993 

Con Ông: Anton Hoàng Văn 

Và Bà: Matta Hoàng thị Thơm 

Hiện trú tại Komagome, Kita-Ku, Tokyo, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  

TRẦN NGỌC THẮNG 

Sinh Ngày: 09/04/1993 

Con Ông: Trần Ngọc Quỳnh 

Và Bà: Bùi thị Ngát 

Hiện trú tại Yamato-Shi, Kanagawa-Ken  

 

Anna THÂN THỊ MAY  

Sinh ngày: 26/02/1994 

Con Ông: Giuse Thân Trọng Nhạc 

Và Bà: Anna Thân thị Tịnh 

Hiện trú tại Akabane, Tokyo  

Muốn kết hôn với:  

HOÀNG ANH TUÂN 

Sinh Ngày: 08/09/1990 

Con ông: Hoàng Văn Trường 

Và Bà: Thân thị Điền  

Hiện trú tại Akabane, Tokyo  

 

Phaolô PHẠM KIÊN CƯỜNG  

Sinh ngày: 30/09/1982 

Con Ông: Phạm Trung Hiền (chết) 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Thìn 

Hiện trú tại Noborito, Kanagawa-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn kết hôn với:  

NGUYỄN THỊ THỦY 

Sinh Ngày: 03/09/1990 

Con ông: Nguyễn Duy Quang 

Và Bà: Nguyễn Hồng Lĩnh  

Hiện trú tại Noborito, Kanagawa-Ken  

 

Giuse ĐỖ ĐỨC LƯU  

Sinh ngày: 11/09/1990 

Con Ông: Đỗ Đức Phong 

Và Bà: Từ thị Thoa 

Hiện trú tại Kawasaki, Kanagawa-Ken  

Muốn kết hôn với:  

Maria ĐẠNG THỊ HOÀI 

Sinh Ngày: 20/05/1994 

Con ông: Giuse Đặng Văn Kỷ 

Và Bà: Maria Đoàn Thanh Nghị  

Hiện trú tại Kawasaki,Kanagawa-Ken  

 

Giuse NGUYỄN HOÀNG THÁI MINH  

Sinh ngày: 27/06/1994 

Con Ông: Phêrô Nguyễn Văn Đình 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Huệ 

Hiện trú tại Sawara-Shi, Chiba-Ken 

Muốn kết hôn với:  

Anna NGUYỄN THỊ TRANG 

Sinh Ngày: 20/10/1995 

Con ông: Gioankim Nguyễn Văn Khảm 

Và Bà: Matta Nguyễn thị Tâm  

Hiện trú tại Giáo Xứ Phúc Lâm, Xuân Lộc 

 

Phêrô LÊ VĂN THẮNG 

Sinh ngày: 17/08/1992 

Con Ông: Phêrô Lê Văn Phượng 

Và Bà: Maria Vũ thị Mậu 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  

Têrêxa NGUYỄN THỊ THÀNH 

Sinh ngày: 23/10/1997 
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Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Thư 

Và Bà: Anna Nguyễn Thị Hoa 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản 

 

Phanxicô HOÀNG TRỌNG NHẬT  

Sinh ngày: 24/08/1992 

Con Ông: Phanxicô Hoàng Trọng Đài 

Và Bà: Maria Bùi thị Toản 

Hiện trú tại Funabashi, Chiba-Ken, N.Bản 

Muốn kết hôn với:  

Maria TẰNG THỊ TUYẾN 

Sinh ngày: 31/07/1993 

Con Ông: Vincentê Tằng Văn Tuấn 

Và Bà: Maria Đoàn thị Ứng 

Hiện trú tại Giáo Họ Nghĩa La, Giáo Phận 

Bắc Ninh 

 

Anna TRẦN THỊ HUYỀN LINH  

Sinh Ngày: 11/07/1990 

Con Ông: Phaolô Trần Trọng Quý 

Và Bà: Têrêsa Nguyễn thị Ngoan 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản  

Muốn kết hôn với:  

Phêrô HUỲNH VĂN ĐỨC 

Sinh ngày: 01/01/1988 

Con Ông: Huỳnh Văn Tú 

Và Bà: Nõ thị Cảnh 

Hiện trú tại Kawaguchi, Saitama-Ken, 

Nhật Bản   

 

Bênađô TRẦN VĂN SỰ 

Sinh ngày: 04/10/1994 

Con Ông: Giuse Trần Văn Nhuận 

Và Bà: Maria Trần thị Ngượi 

Hiện trú tại Toda-Shi,Saitama-Ken, N.Bản 

Muốn kết hôn với:  

Maria NGUYỄN THỊ SÁNG 

Sinh ngày: 31/10/1994 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Phiếm 

Và Bà: Maria Lê thị Vui 

Hiện trú tại Inuyama-Shi, Aichi-Ken, Nhật 

Bản   

 
Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc 
phải trình cho Giáo Quyền 
 

 

PHÂN ƯU 
 

Được tin buồn: Bà Cố Maria HUỲNH THỊ NGHIỆP, 

Thân Mẫu của Sơ Maria Võ thị Cẩm Thùy, Dòng Mến 

Thánh Giá Cái Nhum, Cộng Đoàn Yokohama, đã được Chúa gọi về với 

Ngài lúc 5g00 sáng vào ngày 13 tháng 03 năm 2019 tại Việt Nam, hưởng 

thọ 78 tuổi.   

Xin thành kính phân ưu với Sơ Cẩm Thùy cùng toàn thể tang 

quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa 

linh hồn Bà Cố Maria về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  
Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

CĐ/CG Yamato 
CĐ/CG Fujisawa 

Gia Đình Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật 
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Giáo phận Saitama: 

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Takasaki Church:          〒370-0829 
16 Takamatsu-Cho, Takasaki-Shi, Gunma-Ken  
Tel: 0273-22.6243; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận 
Catholic Kamifukuoka Church 
1-11-23 Kamifukuoka, Kamifukuoka-Shi, 
Saitama-Ken 〒356-0004 
Tel : 049-261.3629; Email: asukathuan@yahoo,co.jp 

Giáo phận Tokyo: 

Lm Giuse Ngô Quang Định  
Catholic Narashino Church 

1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi, 
Chiba-Ken 〒262-0044 

Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến  
Catholic Meguro Church;            〒141-0021 

4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo 
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527;  

Cell.090-1656-2693; Email: nrd31878@nifty.com 

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB 
Salesio Seminary:                 〒182-0033 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo  
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;  
Cell.090-1216.1959;Email: mi nobito@yahoo.co.jp  

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Catholic Kawagoe Church           〒350-0041 
1-17-15 Rokkenmachi, Kawagoe-Shi, Saitama-Ken 
Tel. 049-222.2289; mobile: 080-3357.1059; fax: 
049-226.7513; Email: damxlo@yahoo.com 

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Sophia University Jesuit House 
7-1 Kioi-Cho; Chiyoda-Ku, Tokyo 102-8571 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com  

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Kichijoji Church:          〒180-0005 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-Shi, Tokyo  
Tel. 0422-44-0181; Email: tudangphuc@yahoo.com 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken    〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

Giáo phận Yokohama: 

Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 
Catholic Hamamatsu Church 

2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku,Hamamatsu-Shi, 
Shizuoka-Ken 〒432-8002 

Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 

Email: misericodiae2016@gmail.com 

 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 
Catholic Atsugi Church:             〒243-0014 

2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 
Catholic Ninomiya Church 

88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 
Kanagawa-Ken 〒259-0123 

Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú 
Catholic Nakahara Church 

17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku, 
Kanagawa-Ken 〒211-0064 

Tel. 044-722.6060  

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 
4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 

Mobile: 080-4338.1977;  
Email: caotri77@yahoo.com 

 

Giáo phận Nagoya: 

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD 
Catholic Gotanjou Church 
27 Futase-Cho, Nakamura-Ku 

Nagoya-Shi, Aichi-Ken 〒453-0837 
Tel. 052-412.3456; Cell. 090-6573-1666; 

Email: manhoang@nifty.com 

Lm AntônVũ Khánh Tường SVD 
Catholic Tajimi Church 
38 Midorigaoka, Tajimi-Shi, Gifu-Ken 〒507-0021 

Tel: 0572-22-1583; Cell: 090-4262-4345 
Email: vktuongsvd@yahoo.com 

 

Giáo phận Kyoto: 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 
Yokkaichi Salesio Shigan In;       〒510-0882 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken  

Tel. 059-345-5609; Cell: 090-9171-1193; 
Email: takeibuisdb@gmail.com 

 

Giáo phận Osaka: 

Lm Đaminh Lưu Vĩnh Cửu 
Catholic Kinokawa Church:     〒649-6434. 
160-1 Nakamitani, Kinokawa-shi, Wakayama-ken. 
Tel/fax:0736-60-8712, Cell.:080-1436-7430. 

Lm Emmanuel Trần Văn Bỉnh OFMConv 
Catholic Nigawa Church:           〒663-8006 
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken 
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863;  
Cell. 080-3399.6467:Email: fr vanbinh@yahoo.co.jp 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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Lm Giuse Trương Đình Hải 
Catholic Aioi Church;            〒678-0008 
17-1 Sakaemachi; Aioi-Shi, Hyogo-Ken  
Tel. 0791-22-0087; Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc 
Catholic Shukugawa Church:        〒662-0052 
5-40 Kasumicho, Nishinomiya-Shi; Hyogo-Ken  
Tel. 0798-22.1649; Cell: 090-7108.5632; 
Email: sinhsac2003@yahoo.com 

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần 
Catholic Fuse Church 
1-10-10 Eiwa Higashi-Osaka; Osaka  〒577-0809 
Tel.080-2459.5381. Email: domthuan@gmail.com 
 

Giáo phận Hiroshima: 

Lm GB Phan Đức Định SJ 
Catholic Church;                〒750-0016 
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi, Yamaguchi 
Ken 
Phone: 0832222294; Mobile: (+81) 07032875715;  
Email: jbdinhsj@gmail.com 

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi 
Catholic Mizushima Church:         〒712-8032 
2-17-36 Kitase, Kurashiki-Shi, Okayama-Ken  
Tel. 086-455-5718; Cell: 090-9969-2478 
Email: prhdloi2002@gmail.com 

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Gion Catholich Church 
3-6-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi.  
〒731-0138. 
 Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505 
  E-mail: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần 
Catholic Higashi Hiroshima Church 
5-5-1 Takamigaoka, Takaya; Higashi Hiroshima-Shi, 
Hiroshima-Ken 〒739-2115 
Tel. 082-439-0520; Cell. 090-4109-9005; 
Email: kojunjohn@yahoo.com.au 
 

Giáo phận Takamatsu: 

Lm Giuse Ngô Văn Thành 
Catholic Uwajima Church:    〒798-0060 
1-4-16 Marunouchi, Uwajima-Shi, Ehime-Ken  
Tel. 0895-24-4850; Cell: 090-9693-9592; 
Email: josephthanh.ngo@gmail.com 
 

Giáo phận Nagasaki: 

Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD 
Catholic Nishimachi Church 
9-34 Otonashimachi, Nagasaki-Shi   〒852-8044 
Tel. 0958-44-5755; Cell: 080-4849-5408 
Email: ducdiem2001@yahoo.com 
 

Giáo phận Oita: 

Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh 
Catholic Nichinan Church:         〒887-0013 
2-4-1 Kiyama, Nichinan-Shi, Miyazaki-Ken  
Tel & Fx: 0987-22-3006. Cell: 090-6594-9899; 
Email: maranathapeter@yahoo.com 

Giáo phận Kagoshima: 

Lm Phaolô Phạm Minh Anh 
Catholic Aira Church:              〒899-5421 
2668 Hagashimochida, Aira-Shi, Kagoshima-Ken 
Tel. 099-566.3256; Cell.090-9560.1705 
Email: paul_scs@yahoo.com 

Lm Gabriel Dương Văn Quốc Tiến 
Catholic Naze Church               〒894-0025 
18-1Naze, Saiwai-Cho, Amami-Shi, Kagoshima-Ken 
Tel 0997-52.0339, cell. 090-6864.8421; 
Email: gabrielquoctien@yahoo.com 

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm 
Catholic Daikuma Church 
21-1 Daikuma Machi, Naze Amami-Shi, 
Kagoshima-Ken 〒894-0009 
Tel. 0997-54-3216; Cell. 090-5923.9339; 
Email: nguyentam776@yahoo.com 

Giáo phận Naha: 

Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế 
Catholic Gushikawa Church 
58 Kiyabu, Uruma Shi, Okinawa,  〒904-2225 
Tel:098-974-3643; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 
Catholic Nago Church 
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 〒905-0018 
Tel. 0980-52.2241; Cell. 080-3995.1909, 
Email: ducdung77@yahoo.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Catholic Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; Cell.. 080-3966.4430, 
Email: joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco Dương Trung Tín 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru; Okinawa-Shi 〒904-2164 
Tel. 098-937.3598; Cell. 090-6864.3244; 
Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến 
Kainan Catholic Church;            〒900-0022 
1-13-10 Higawa; Naha-Shi, Okinawa-Ken  
Tel. 098-832-3037; Cell. 090-9652.1309 
Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Shuri Church;             〒903-0814     
4-60 Shurisakiyama-Cho, Naha-Shi, Okinawa-Ken  
Tel. 098-884.4787, Cell.080-3963.1979; 
Email: glory200679@yahoo.com 

Công tác nước ngoài: 

Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv 

Sacro Convento di S. Francesco in Assisi 
Piazza San Francesco, 2-06081 Assisi Perugia, Italia;  
Email: fxhoai@yahoo.com 

Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss 
Japan Catholic Seminary;            〒814-0131 
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken  
Email: phamquang9@yahoo.com 
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