
 

 

                                                                     ễ ă ưở

hỉnh thoảng người công giáo chúng ta gặp câu hỏi : “Tại sao Thiên Chúa không 

trừng phạt, tru diệt những kẻ chống lại Ngài và ban ơn cho những người tin thờ 

Ngài ?” Câu hỏi đó cũng gần với câu hỏi : “Tại sao Chúa Giêsu không trừng 

phạt ngay lập tức những người giết Chúa ?” Biến cố Chúa Giêsu Phục sinh cho 

chúng ta thấy phần nào câu trả lời.  

Điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó là con đường “Qua đau khổ vào 

trong vinh quang” Chính Chúa Giêsu đã chọn con đường thánh giá để cứu 

độ loài người theo thánh ý Thiên Chúa. Người mời gọi những ai muốn làm 

môn đệ của Người phải “bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo 

Người” (Mt 16,24). Trong các mối phúc Chúa Giêsu đã cho thấy những 

người có phúc là những người nghèo khó khiêm nhu: “Phúc cho anh em là 

những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa lả của anh em. Phúc cho anh em 

là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no 

lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ 

được vui cười” (Lc 6,20-21). Đối với Chúa Giêsu con đường đau khổ, con 

đường thánh giá không phải là con đường tuyệt vọng, con đường chấm dứt 

bằng cái chết nhưng là con đường đi đến phục sinh, đến sự sống đời đời. 

Chúa Giêsu thiết lập một trật tự mới : “Chúa hạ bệ những ai quyền thế. 

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, 

người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,52-53). 

Đàng khác, cuộc sống hiện tại không phải là vô tận, mỗi người chúng ta 

đều phải đi vào cõi vĩnh hằng. Trong đời sống hiện tại, những kẻ vô tín và 

gian ác cần có thời gian để hồi tâm sám hối, bỏ con đường gian ác để sống 

theo con đường mến Chúa, yêu người. Đây không phải là thời gian để họ 

huênh hoang tự đắc nhưng là thời gian để họ chạy đến Lòng Thương Xót 

của Chúa. Không chạy đến Lòng Chúa Thương Xót, cái chết đời đời chắc 

chắn dành sẳn cho họ. 
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VƢƠN TỚI SIÊU NHIÊN  

Chúa Giêsu nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?… 

Chính Thầy đây mà !” (Lc 24,38) 

Suy niệm: Người chết sống lại là một biến cố thực sự gây hốt hoảng, khó 

tin. Khi Chúa hiện đến, các tông đồ đã kinh hồn bạt vía vì tưởng là ma. 

Chúa Giê-su đã trấn an các tông đồ và minh chứng cho việc phục sinh trước 

hết bằng các thương tích trên thân xác và ăn uống trước mặt các ông. 

Mời Bạn: Chúng ta không phải là thiên thần và càng không là ma quỉ để 

làm cho người khác phải hốt hoảng ngờ vực về những việc khác thường. 

Nhiều khi chúng ta lầm tưởng phải là siêu nhân mới có thể làm được những 

việc siêu nhiên. Con Thiên Chúa đã hoàn tất chương trình cứu độ bằng 

chính cuộc sống như chúng ta. Sống cuộc đời thường của chúng ta nhưng 

sống thật hoàn hảo theo tinh thần Tin Mừng, trong niềm tin vào Đức Ki-tô 

phục sinh, chúng ta đã bước vào lãnh vực siêu nhiên, chúng ta đã có thể 

cùng Chúa Giê-su mang ơn cứu độ đến cho thế giới. 

Chia sẻ: Thân phận con người yếu đuối của chúng ta đã được Con Thiên 

Chúa vực dậy bằng cách đóng đinh nó vào thánh giá và phục sinh nó trong 

địa vị người con của Thiên Chúa. Vững tin vào tình yêu của Đấng Phục Sinh, 

chúng ta sẽ bước đi từng bước vững vàng. 

Sống Lời Chúa: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”. Chúng 

ta đã làm gì để là chứng nhân cho Đấng Phục Sinh? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh để dạy chúng con sống thật tốt 

cuộc sống Chúa đã trao ban hôm nay. Xin giúp chúng con chu toàn cùng 

với Ơn Thánh Chúa ban. 

 
  

  

 

ĐTC Phanxicô: Nếu thiếu cầu nguyện Giáo hội không thể truyền giáo 

và phục vụ tha nhân 

Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng ngày 14/4/2021, tiếp tục bài giáo 

lý về việc cầu nguyện của các Kitô hữu, ĐứTC Phanxicô giải thích rằng lời 

cầu nguyện thuộc về chính bản chất của Giáo hội; nếu thiếu cầu nguyện thì 

Giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh truyền giáo và phục vụ người khác. 



Bắt đầu từ cha mẹ chúng ta, những người dạy chúng ta cầu nguyện, gieo vào 

tâm hồn chúng ta hạt giống được chín mùi qua đời sống của Kitô hữu. Bên 

cạnh đó, gương sáng của những tín hữu sống đức tin, việc tham dự vào đời 

sống của giáo xứ và Thánh lễ, giúp chúng ta không chỉ phát triển đời sống 

cầu nguyện ở mức độ cá nhân nhưng còn được đón nhận di sản cầu nguyện 

và tu đức phong phú của Giáo hội. 

Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, chúng ta nhận ra tầm quan trọng 

của cầu nguyện trong việc củng cố đức tin và đức cậy của chúng ta. Lịch sử 

cho thấy tầm quan trọng của các cộng đoàn cầu nguyện – các đan viện và tu 

viện – đối với việc canh tân Giáo hội và xã hội. Cầu nguyện là nguồn mạch 

của đời sống Giáo hội và là nguồn sức mạnh thực sự giúp Giáo hội làm 

chứng cho Chúa Phục sinh. 

ĐTC cảnh giác rằng khi Kẻ thù, Ma quỷ muốn gây chiến với Giáo hội, 

chúng ngăn cản Giáo hội cầu nguyện, làm cạn nguồn mạch của Giáo hội.  

Vì lý do này, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng các môn đệ cần phải cầu nguyện 

không mệt mỏi và không ngừng. Do đó, cầu nguyện và dạy người khác cầu 

nguyện là điều cần thiết đối với sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, 

phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em của chúng ta, và đưa mọi người vào sự 

hiệp nhất của vương quốc của Người. 

 ĐTC Phanxicô: Gặp gỡ Chúa Ki-tô nơi ngƣời nghèo giúp chúng ta 

phục hồi sức mạnh truyền giáo 

Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế “Nền chính trị 

bắt nguồn từ con người” do Trung tâm Thần học và Cộng đồng có trụ sở tại 

London tổ chức, ĐTC nói: “gặp gỡ Chúa Kitô bị thương tích và sống lại nơi 

những người nghèo nhất giúp chúng ta phục hồi sức mạnh truyền giáo.” 

ĐTC khẳng định: “Nếu Giáo hội bỏ qua người nghèo thì Giáo hội không 

còn là Giáo hội của Chúa Giêsu và rơi vào những cám dỗ trở thành một tầng 

lớp tinh hoa về trí tuệ hoặc đạo đức. Khi con người bị vứt bỏ, họ không chỉ 

bị tước đoạt sự thịnh vượng vật chất mà cả phẩm giá hành động, khả năng 

trở thành nhân vật chính của lịch sử, của số phận họ, khả năng thể hiện bản 

thân với các giá trị và văn hóa. Do đó, Giáo hội không thể tách rời việc thúc 

đẩy công bằng xã hội với việc thừa nhận các giá trị và văn hóa của con 

người, bao gồm các giá trị tinh thần là nguồn gốc của ý thức về phẩm giá 

của họ. Một nền chính trị quay lưng lại với người nghèo, với các vùng ngoại 

biên sẽ không bao giờ có thể thúc đẩy công ích, sẽ nhầm lẫn tương lai với 

một sự tự phóng chiếu, như thể trong một tấm gương. Một trong những cách 

quay lưng lại với người nghèo là khinh thường các giá trị văn hóa, tinh thần 

và tôn giáo của người dân. Sự khinh miệt văn hóa của người dân là khởi đầu 

của sự lạm quyền. Trái lại, nhìn nhận giá trị tâm linh trong đời sống người 

dân, chúng ta tái tạo chính trị. Do đó các cộng đoàn đức tin cần gặp gỡ nhau 



và sống tình huynh đệ „vì và với người dân‟”. ĐTC mời gọi xây dựng một 

tương lai từ một nền chính trị với người dân, bắt nguồn từ người dân.  

 Biên bản Hội nghị thƣờng niên kỳ I/2021 của HĐGM Việt Nam 

Kết thúc hội nghị thường niên kỳ I/2021, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã 

đi đến một số quyết định sau đây 

- Trong Năm kính thánh Giuse (08/12/2020 – 08/12/2021), tất cả các giáo 

xứ trong các giáo phận dành ngày thứ Tư hằng tuần để dâng Thánh lễ và 

làm việc đạo đức kính thánh Giuse, xin Ngài gìn giữ Giáo hội hoàn vũ và 

Giáo hội tại Việt Nam 

- Ủy thác cho Ban Thường vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam việc 

nghiên cứu đề án gửi nhân sự du học về các ngành chuyên môn. 

- Trao cho ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên việc tìm hiểu về khả thể thiết lập cơ 

sở chính của Học viện Công giáo Việt Nam tại Tổng Giáo phận Hà Nội. 

- Tiến hành thủ tục xin phong chân phước và hiển thánh cho Đức cha 

François Pallu và Đức cha Pierre Lambert de la Motte. Chấp thuận cho Đức 

cha Giáo phận Đà Lạt xúc tiến hồ sơ xin phong chân phước và hiển thánh 

cho Đức cha Jean Cassaigne. 

- Trao cho Tiểu ban Giáo luật soạn thảo “Bản hướng dẫn việc phong chức 

linh mục cho tu sĩ thuộc dòng Giáo phận”. 

- Xúc tiến việc xin phép thành lập “Trung tâm Tĩnh dưỡng giáo sĩ Việt 

Nam” tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

- Ấn định Hội nghị thường niên kỳ II/2021 sẽ được tổ chức tại Tòa Giám 

mục Thái Bình, từ ngày 11.10.2021 đến 15.10.2021. 

 

 
 

 Quyên góp tiền cho quỹ bảo trợ ơn gọi giáo phận.  

Chúa Nhật IV Phục Sinh 25.04.2021 tới đây, là ngày cầu nguyện cho ơn 

Thiên Triệu Linh Mục. Theo lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn, 

Giáo xứ sẽ quyên góp tiễn cho quỹ bảo trợ ơn gọi của Tổng Giáo Phận. Xin 

quý ông bà anh chị em quảng đại giúp đỡ.     

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ:Tú Nga: 2.000.000đ. 


