
Chúa Nhật II Phục Sinh, Năm B 

 

BÀI ĐỌC I                                                                        Cv 4,32-35 
Các tín hữu chỉ có một lòng một ý. 

 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ 

cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.  Nhờ 

quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống 

lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.  Trong cộng đoàn, không 

ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem 

đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu. 

Đó là Lời Chúa. 

 

 

ĐÁP CA:  Tv 117,2-4. 16. 17-18, 22-24 

Người đọc: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương./ 

 

Chung: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương./ 

 

Người đọc:  Ít-ra-en hãy nói lên rằng:/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương./ Nhà 

A-ha-ron 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./ 

 

Chung: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương./ 

 

Người đọc: “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./ Sửa phạt tôi,/ vâng 

Chúa sửa phạt tôi,/ nhưng không nỡ để tôi phải chết./ 

 

Chung: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương./ 

 

Người đọc: 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./ Đây là ngày Chúa đã làm 

ra,/ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ./ 

 

Chung: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương./ 

 

 

 

 



BÀI ĐỌC II                                                                                        1 Ga 5,1-6 
Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. 

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ. 

Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được Thiên 

Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy 

sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: 

đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu 

mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có 

nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều 

làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được 

thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? Chính Đức 

Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, 

nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.                

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG                                                                                 Ga 20,29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. 

Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.  

 

TIN MỪNG                                                                                            Ga 20,19-31 
Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.  

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông 

sợ người Do-thái. Đức Giê-su 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 Tô-ma, cũng gọi 

là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: 

“Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma 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 Giê-su lại có mặt trong nhà, 

có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa 

các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “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 Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của 

con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không 

thấy mà tin!”  

 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những 

dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là 

để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được 

sự sống nhờ danh Người. 

Đó là Lời Chúa. 

 



SUY NIỆM LỜI CHÚA 

 

Anh chị em thân mến,  

Khi Chúa Giêsu hiện ra vào chiều Chúa Nhật, tức là chiều ngày thứ nhất trong tuần, 

Ngài chào các môn đệ: “Bình an cho anh em”. Câu nói này chưa đủ để họ yên tâm, vì 

xét theo phương diện loài người, họ đang sợ hãi và rối loạn. Họ đã theo Chúa Giêsu là 

vị Thầy của họ. Họ hy vọng rằng khi Ngài lập vương quốc của Ngài, thì họ sẽ được 

quyền cao chức trọng. Nhưng tình hình biến đổi nhanh chóng, Thầy của họ bị bắt và bị 

tử hình thập giá. Vì thế, họ lo sợ cho mạng sống của mình và gia đình. Thầy bị xử chết, 

thì chắc gì môn đệ được yên thân!?...  

….Vì thương xót các môn đệ nên Chúa Giêsu hiện ra và đem bình an cho họ. Ngài 

muốn cho họ được hạnh phúc. Và điều cốt yếu để có hạnh phúc là bình an. Hạnh phúc 

và bình an đi song đôi như bóng với hình. Bình an khác với yên ổn hay hòa bình. Yên 

ổn là tình trạng trật tự bên ngoài như nơi ăn chốn ở, công việc đều đặn..., còn hòa bình 

nói tới tình trạng không bị chiến tranh tàn phá. Yên ổn và hòa bình rất quan trọng để có 

hạnh phúc, vì nếu không có hai yếu tố này, ta cũng khó sống hạnh phúc. Nhưng yên ổn 

và hòa bình chưa chắc đã đem đến hạnh phúc vì chúng không hẳn hội đủ điều kiện để 

đem đến bình an. Chúng chỉ là những yếu tố bên ngoài, trong khi bình an là một cảm 

nghiệm bên trong tâm hồn. Chỉ có bình an mới đem lại hạnh phúc.  

       Bình an là ân huệ Chúa ban khi ta sống liên kết với Ngài và thực thi ý Ngài. Bình 

an còn đòi hỏi quan hệ tốt đẹp với tha nhân. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ 

Tông Đồ nêu bật điều này. Các Kitô hữu trong Giáo Hội sơ khai đã cùng một lòng một 

ý với nhau và sống hạnh phúc (Cv 4:32-35). Đó là kết quả của niềm tin Phục Sinh. Họ 

tin vào Đấng Kitô Phục Sinh, sống hết mình cho Ngài. Họ trở nên một lòng một ý với 

Chúa. Nhờ vậy họ lại trở nên một lòng một ý với nhau. Do đó, họ sống bình an và hạnh 

phúc. Điều này cũng là kết quả của lòng Chúa thương xót. Vì Chúa thương xót nên 

Chúa mở đường cho họ đến với Ngài trong đức tin, để họ nên một với Ngài và nên một 

với nhau.  

       Lòng Chúa thương xót không phải chỉ khi Chúa chịu khổ nạn, chết và phục sinh 

mới có. Thiên Chúa là tình yêu nên Chúa thương xót ngay từ ban đầu khi tạo dựng vũ 

trụ. Chúa thương xót nên Ngài cho con người sống hạnh phúc với Chúa. Sau khi họ lạm 

dụng tự do và bất phục tùng, Chúa vẫn không bỏ rơi con người, lòng Chúa thương xót 

được thể hiện qua mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người trong bản thân Chúa Giêsu 

Kitô. Trong cuộc đời dương thế và sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn bày tỏ 

lòng thương xót đối với nhân loại. Chính Ngài luôn tìm kiếm người tội lỗi, kẻ nghèo 

hèn để đưa họ về với Chúa và phục hồi phẩm giá cho họ.  

          Trong ngày đại lễ kính lòng Chúa Thương Xót, ta hãy chạy đến với lòng Chúa 

Thương Xót để được bình an. Chính Chúa Giêsu đã từng nói: “Tất cả những ai đang vất 

vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11:28).” 

Gánh nặng có nhiều thứ như bệnh tật, cô đơn, cắn rứt lương tâm, cuộc sống vô nghĩa, 

căng thẳng hay rạn nứt tương quan gia đình... Ta hãy đến với Chúa để được bổ sức nơi 

lòng thương xót của Ngài.  

       Theo ngôn ngữ của việc sùng kính lòng Chúa Thương Xót, thì Bí Tích Hòa Giải là 

Tòa Thương Xót. Ta hãy đến với Tòa Thương Xót để được tha thứ, được bình an, và 

được sức mạnh tinh thần để sống một lòng một ý với Chúa. Song song với điều này, Bí 

Tích Thánh Thể là Tiệc Thương Xót, để Chúa nuôi dưỡng ta bằng Lời Ngài và Mình 



Máu Ngài. Nơi đây ta được bổ sức và được kết hợp với Chúa sâu xa để nên giống Ngài 

và nhờ đó quảng đại với tha nhân. Ta cần chuẩn bị tâm hồn kỹ càng, thì mới có thể nhận 

được ơn ích từ suối nguồn lòng thương xót Chúa. Bởi vì chuẩn bị bao giờ cũng là điều 

kiện cốt yếu để mọi sự được diễn ra tốt đẹp và có ý nghĩa. 

      Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin đem chúng con đến với Ngài để chúng 

con được bình an và hạnh phúc như các môn đệ đầu tiên của Ngài. Từ đó chúng con trở 

thành những sứ giả bình an của Ngài ở giữa thế gian.  
(Trích bài suy niệm “Lòng Chúa Thương Xót” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 15/04/2012) 

  

LỘC THÁNH CỘNG ĐỒNG 2021 
Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5:12). Your reward is great 

in heaven (Mt 5:12). 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2021 

THÁNG TƯ 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới.  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang liều mình tranh đấu cho các quyền căn 

bản dưới các chế độ chuyên chế, độc tài, và trong những nền dân chủ đang gặp khủng 

hoảng. 

 
AN TOÀN TRẺ EM 

Trong các sinh hoạt của Cộng Đồng, quý vị phụ huynh phải chịu trách nhiệm về an 

toàn của con em mình. Do đó quý vị cần lưu ý như sau: 

1. Trông coi con em mình khi các em chơi ở khu vực cánh buồm hay ở chỗ xích đu. 

2.  Không để con em chạy chơi trên các đường xe chạy. 

3. Nhắc nhở con em không đi xa khỏi khu vực Nhà Thờ hay Hội Trường Sinh Hoạt 

và không đi một mình. 

4.  Khi con em mình đi nhà vệ sinh, phụ huynh cần dẫn các em đi. 

5. Trong các buổi tôn vương, đọc kinh và tụ họp tại tư gia, quý vị phụ huynh chịu 

trách nhiệm về an toàn của con em mình. 

      Tóm lại, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an toàn của con em 

mình. 

       Vai trò của Cộng Đồng là hỗ trợ, tạo điều kiện và nhắc nhở để phụ huynh chu 

toàn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Xin quý vị phụ huynh lưu ý và 

hợp tác để bảo đám an toàn cho chính con em của quý vị.  

      Nếu có vấn đề quan ngại liên quan đến an toàn trẻ em, quý vị có thể báo cáo trực 

tiếp qua đường dây nóng (hot line), số điện thoại: 131478, hay liên lạc với Đơn Vị 

An Toàn Trẻ Em của TGP Adelaide qua số điện thoại: 82108159. 

  

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 12/04/2021. 

Cv 4,23-31; Ga 3,1-8. 

Thứ Ba: 13/04/2021. 

Thánh Martinô I, Giáo Hoàng, tử đạo. 

Cv 4,32-37; Ga 3,7-15. 

Thứ Tư: 14/04/2021.  



Cv 5,17-26; Ga 3,16-21. 

Thứ Năm: 15/04/2021. 

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36. 

Thứ Sáu: 16/04/2021. 

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15. 

Thứ Bảy: 17/04/2021. 

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21. 

 

NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ 
Chúa Nhật 11/04/2021  

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 2: Đức Ông, Bà Diệp, Bà Nga, Chị Vân.  

Thánh Lễ 11g30 trưa:  

* Nhóm 2: Đức Ông, Chị Lan, Ông Lợi, Bà Tươi. 

Thứ Bảy 17/04/2021 

Thánh Lễ 6g00 chiều: 

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh, Chị Thủy. 

Chúa Nhật 18/04/2021  

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Cầm, Ông Chánh, Chị Vân.  

Thánh Lễ 11g30 trưa:  

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Hường, Chị Kim, Chị Lan. 

 

Phục Vụ Gian Hàng Rau 
Nhóm I: Chúa Nhật 11/4/2021 

Nhóm II: Chúa Nhật 18/4/2021 

 

NHÂN VIÊN SÁT TRÙNG 
Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Tư: 

*Ông Bà Xoan Hường và Ông Bà Vân Tươi 

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Sáu: 

*Ông Bà Lợi Hường và Bà Nga 

Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

*Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy. 

Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

*Bà Hiền và Bà Lan 

Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật: 

*Bà Hường (Lợi), Bà Tươi và chị Lan 

Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật: 

*Ông Xoan, Bà Hường (Xoan), Bà Mai, anh Tuấn và Bà Vân 

 

NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI 
Thứ Bảy 10/04/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 

*Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên 

Chúa Nhật 11/04/2021 



Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 2: Ông Tài và Bà Ánh 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 2: Chị Phương và Chị Trinh 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 1: Ông Xoan 

Thứ Bảy 17/04/2021 

*Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy 

Chúa Nhật 18/04/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 1: Ông Thân và Bà Lan 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 1: Ông Chinh và Bà Diệp 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 1: Ông Xoan 

 

 
Họp Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ 

Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ sẽ họp thường kỳ vào Chúa Nhật hôm nay 11/04/2021, 

từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều tại phòng họp 1 trên lầu Hội Trường Thánh Giuse. Xin 

các thành viên tham dự.  

 
 

CHÚC MỪNG SƠ CECILIA NGUYỄN THỊ MẠNH ĐỄ OP 
 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 

Chúa Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 vừa qua, Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP đã 

nhận được Phép Lành của Đức Thánh Cha về những công việc mà Sơ đã liên lỉ làm 

trong hơn 39 năm vừa qua, đó là việc dạy giáo lý cho trẻ em, cho tân tòng và cho giới 

trẻ tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Chính Đức Tổng Giám Mục Patrick 

O'Regan đã cử hành Thánh Lễ và trao Phép Lành của Tòa Thánh cho Sơ. Trong Thánh 

Lễ, ngài nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của phụ huynh, của giáo lý viên và các tu sĩ 

trong việc dạy giáo lý cho trẻ em, vì đó là nền tảng Đức Tin Công Giáo. Sau Thánh Lễ, 

ngài đã chúc mừng và chụp hình lưu niệm với Sơ. 

      Thứ đến, ngày 29 tháng 4 năm 2021 sắp tới đây sẽ đánh dấu 50 năm đời tận hiến 

mà Sơ đã dành cho Giáo Hội. Cũng nhân dịp này, tờ báo Southern Cross đã phỏng vấn 

và viết một bài về cuộc đời tu trì của Sơ Cecilia, cũng như những công việc âm thầm 

mà Sơ đã đóng góp cho Cộng Đồng và cho Giáo Hội. Quý ông bà và anh chị em có thể 

đọc bài này qua trang mạng 

https://thesoutherncross.org.au/people/2021/03/31/passing-on-the-faith/  

hoặc có thể lấy bài viết có để sẵn ở các cửa ra vào của Nhà Thờ.  

      Trong tâm tình tạ ơn và tri ân, Cộng Đồng sẽ tổ chức mừng Kim Khánh của Sơ 

Cecilia vào Thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021. Xin quý ông bà anh chị em thu xếp thời 

giờ, đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn. Mọi chi tiết về chương trình Mừng Kim Khánh của 

Sơ Cecilia sẽ được thông báo đến quý ông bà anh chị em trong những ngày sắp tới. 

https://thesoutherncross.org.au/people/2021/03/31/passing-on-the-faith/


       Một lần nữa, con xin đại diện Cộng Đồng, chân thành cám ơn Sơ đã âm thầm 

đóng góp cho Cộng Đồng. Những công việc này tuy bé nhỏ đơn sơ, nhưng đã tạo nên 

những nền tảng Đức Tin cho nhiều thế hệ trong Cộng Đồng của chúng con. Tất cả chúng 

con luôn tri ân Sơ và nguyện chúc Sơ luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của 

Chúa để tiếp tục các công việc mà Thiên Chúa đã trao phó cho Sơ. 

Anphôngsô Nguyễn Quang Bình - Chủ Tịch HĐMV 

 

 
CÁM ƠN 

 Ban Mục Vụ chúng con xin đại diện cho Cộng Đồng chân thành cám ơn Đức Ông 

Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, đã hy sinh bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm sức 

để tổ chức Tuần Tam Nhật Phục Sinh cho chúng con thật sốt sắng. Chắc chắn rằng, ân 

sủng của Chúa Phục Sinh đã đổ tràn xuống trên Cộng Đồng và sẽ là lương thực thiêng 

liêng cho chúng con trong những ngày tháng sắp tới. 

 Ban Mục Vụ cũng gởi lời cám ơn đến các thành viên Hội Đồng Mục Vụ, các Đoàn 

Thể, Ban Ngành, Chương Trình, Phong Trào, Nhóm, các em giúp lễ và toàn thể quý 

ông bà và anh chị em đã cùng cộng tác và liên kết với nhau trong việc chuẩn bị các nghi 

thức phụng vụ, nghi thức thắp nến, trông coi trật tự, điều khiển âm thanh, kiểm danh, 

xếp chỗ ngồi, xát trùng… Tất cả những đóng góp của mỗi người đã tạo nên những thành 

quả thật tốt đẹp. Qua việc này, chúng ta hãy cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng 

thấu suốt mọi sự, Ngài sẽ ban mọi ơn lành hồn xác xuống trên Cộng Đồng chúng ta. 

 Xin kính chúc Đức Ông Quản Nhiệm cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em tràn 

đầy ân sủng của Chúa Kitô và sự bình an trong tâm hồn.  

Ban Mục Vụ 

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG NHÓM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
Việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót đã được thánh Faustina khởi xướng từ năm 

1947. Trong Cộng Đồng của chúng ta có Nhóm Lòng Chúa Thương Xót mừng bổn 

mạng vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Cộng Đồng gởi lời chúc mừng bổn 

mạng đến Nhóm. Xin mọi người trong Cộng Đồng cùng hiệp ý cầu nguyện, để linh đạo 

của Lòng Chúa Thương Xót sẽ là nguồn sinh lực thúc đẩy các thành viên của Nhóm và 

cả chúng ta nữa luôn biết thực hiện các việc tốt lành và sống đúng với Tám Mối Phúc 

Thật. Thân chúc các thành viên của Nhóm luôn thăng tiến trong nhiệm vụ, sẵn sàng 

cộng tác trong các công việc chung của Cộng Đồng và tín thác trong sự hiện hữu hằng 

sống của Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện. 

Anphongsô Nguyễn Quang Bình - Chủ Tịch HĐMV 

 

ĐIỀU HỢP VIÊN CHƯƠNG TRÌNH MỪNG KIM KHÁNH  
SƠ CECELIA NGUYỄN THỊ MẠNH ĐỄ OP 

Được sự đồng ý của Đức Ông Quản Nhiệm và qua phiên họp của Hội Đồng Mục Vụ 

ngày Chúa Nhật 28/3/2021 vừa qua, mọi người đã đồng ý và đề cử ông Phó Chủ Tịch 

Ngoại Vụ, Phaolô Đinh Công Khiêm là người điều hợp viên của chương trình Mừng 

Kim Khánh 50 năm khấn trọn đời của Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP. Xin quý 

ông bà và anh chị em cùng hợp tác với ông Khiêm để công việc tổ chức được mọi sự 

tốt đẹp. 

Anphongsô Nguyễn Quang Bình - Chủ Tịch HĐMV 



SỰ PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU,  
ĐẤNG CHỊU CHẾT VÀ CHỊU ĐÓNG ĐINH 

Chỉ cần đọc năm chương đầu tiên của sách Tông đồ công vụ đủ để nhận thấy tầm quan 

trọng của sự phục sinh Đức Giêsu đối với những cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi. Chính 

ở đây ta tìm thấy Tin mừng tiên khởi (kérygme), nghĩa là sự tuyên xưng đức tin ở đầu 

nguồn Kitô giáo: “Đức Giêsu Nadarét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh 

em […] anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi […] 

Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại” (Cv 2, 22-24). Khẳng định này, đặc biệt 

nói về cuộc đóng đinh và sống lại của Đức Giêsu, cũng được tìm thấy trong Cv 2, 31-

33; 3, 13-15; 4, 10-11; 5, 30-31. Như thế, đủ để thấy tầm quan trọng của nó. 

 

Nguồn gốc và tiến triển. 

Để hiểu rõ hơn về sự phục sinh, phải ngược dòng lên đến tận nguồn của niềm tin này 

trong Do Thái giáo, bởi vì Đức Giêsu, các môn đệ và tông đồ của Ngài, các thành viên 

của cộng đoàn Giêrusalem đầu tiên, họ đều là người Do Thái tự huyết thống, với tôn 

giáo và văn hóa của họ. Vì thế chúng ta phải đặt sự phục sinh trong bối cảnh này. Nếu 

các tông đồ cũng như các môn đệ đã tin thì chính là vì sự phục sinh những kẻ chết là 

một phần trong niềm tin tôn giáo của họ. Niềm tin vào sự phục sinh đã xuất hiện vào 

thế kỷ II trước Công nguyên, với sự bách hại của Antiochus IV Épiphane, người muốn 

Hy Lạp hóa dân tộc Do Thái, bắt buộc họ phải thay đổi tôn giáo và ngôn ngữ của mình. 

Lúc ấy, người Do Thái nổi loạn lên để giữ trung thành với Thiên Chúa và rồi sau đó là 

cuộc chiến đẫm máu. Biến cố này đã mở ra một suy tư thần học quan trọng: nếu Thiên 

Chúa là công bình và khi người ta chết vì lòng trung thành với Ngài, thì điều gì xảy ra 

với những người trẻ tuổi đã bị giết vì lòng tin của họ? Câu trả lời thần học cho câu hỏi 

này được diễn tả trong sách II Macabê 7, 9 : “Vua [Antiochus Épiphane] là một tên 

hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết 

vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời 

đời” và trong sách Đanien 12, 2: “Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người 

sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm 

muôn đời”. 

 

Vào thời Đức Giêsu 

Vào thế kỷ I của kỷ nguyên chúng ta, người ta đọc lại và giải thích những bản văn Cựu 

Ước dưới ánh sáng của văn chương cận Kinh Thánh (parabiblique), những bản văn Do 

Thái giáo và Kitô giáo được soạn thảo bên ngoài Kinh Thánh, nhưng không được xem 

như là được linh hứng. Chẳng hạn, người Pharisiêu tin rằng sự phục sinh sẽ xảy ra sau 

khi Đấng Cứu Thế (Messie) đến và đó sẽ là sự sống được biến đổi với Thiên Chúa như 

diễn tả của sách Đanien, sách Các dụ ngôn (phần thứ hai của sách Hênốc được soạn 

thảo vào khoảng năm 100 trước Công nguyên) và Các thánh vịnh Salômon (63-50 trước 

Công nguyên): “Những ai kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lại để sống đời đời và sự 

sống của họ trong ánh sáng của Đức Chúa sẽ không bao giờ ngừng” (33, 16). Trong 

Mc 12, 18-27, khi những người Sađucêô hỏi Đức Giêsu về vấn đề phục sinh, câu trả lời 

đã thể hiện quan niệm của Ngài: “Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy 

vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời” (12, 25). Đây là ảnh hưởng 

trực tiếp của sách Hênốc: “Tất cả những người công chính sẽ trở nên như thiên thần 

trên trời” (51, 4). Nhưng ví dụ quyết định để thấy sự khai triển này là sự đọc lại của 



ngôn sứ Hôsê 6, 2 (thế kỷ VIII trước Công nguyên): “Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại 

cho chúng ta sự sống; ngày thứ ba, sẽ cho chúng ta trỗi dậy, và chúng ta sẽ được sống 

trước nhan Người”. Vào thời Đức Giêsu, câu này được đọc lại trong sách Targum (bản 

dịch Sách Thánh từ tiếng Hípri sang tiếng Aram, ngôn ngữ của Đức Giêsu): “Ngài sẽ 

làm cho chúng ta sống lại vào ngày an ủi sẽ xảy đến; ngày mà Ngài sẽ cho những kẻ 

chết sống lại, Ngài sẽ cho chúng ta trỗi dậy và chúng ta sẽ sống trước sự hiện diện của 

Ngài”. Câu này chuyển từ một thời gian có tính niên đại (chronologique) sang thời gian 

có tính biểu tượng (symbolique); ngày thứ ba đồng nghĩa với ngày sống lại. Ta thấy 

cùng một giải thích như trên trong sách Midrash Rabbah về sách Sáng Thế Ký 22, 4[1]: 

“Ngày thứ ba, đó là ngày sống lại của những kẻ chết”. 

       Ta lại thấy ý nghĩa này trong các trình thuật của Tân Ước. Tân Ước không gợi lên 

điều gì về sự hồi sinh một xác chết nhưng là sự đi vào một sự sống mới mà ta có thể 

hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong một hiện hữu được biến bình, như diễn tả của 

văn chương Do Thái vào thời ấy. Chứng nhân tuyệt vời xác nhận cách hiểu này chính 

là tông đồ Phaolô, người đã viết các thư của mình trước cả các tin mừng. Đây là điều 

mà ngài giải thích cho các tín hữu Côrintô khi họ đặt vấn nạn về vấn đề này: “Nhưng 

có người sẽ nói: kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc! […] 

Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo 

xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì 

mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí” (1 Cr 

15, 35-44). Đó là tình trạng được ở với Thiên Chúa, một hữu thể hoàn toàn thiêng liêng. 

Cũng nên lưu ý rằng từ soma trong tiếng Hy Lạp, thường được dịch là “thân xác”, tuy 

nhiên nó cũng có nghĩa là “ngôi vị” (personne) trong ngôn ngữ phổ thông của những 

người thuộc thế kỷ I của kỷ nguyên chúng ta. Như thế, đối với Thánh Phaolô, chính 

ngôi vị phục sinh. […] 

 

Hiểu các trình thuật phục sinh như thế nào? 

So sánh các trình thuật phục sinh ta thấy nhiều khác biệt và lệch nhau đến độ có thể mất 

đức tin! Chính vì thế nên thật quan trọng để nắm bắt điều chính yếu trong những trình 

thuật này mà thoạt nhìn xem ra có vẻ mâu thuẫn. Daniel Marguerat[2] giải thích rằng 

kinh nghiệm sống của một người không phải là bản sao của người khác, thế nên có sự 

rời rạc rõ ràng. Có tính chủ quan và tính cá biệt trong đó vì nó luôn là một kinh nghiệm 

cực kỳ cá nhân. 

        Câu hỏi lớn được đặt ra vào thời đại ấy là: làm sao thuật lại một sự kiện tương tự 

nhau? Làm sao diễn tả một kinh nghiệm thiêng liêng liên quan đến điều khó nói và khó 

tả? Các nhân chứng của sự phục sinh đều là người Sêmít. Vì thế, họ diễn tả theo nền 

văn hóa của họ có khuynh hướng nại đến các hình ảnh trước hết. Họ có cảm hứng dồi 

dào từ ngôn ngữ của Cựu Ước mà theo đó thì nhìn thấy Thiên Chúa không có nghĩa là 

thấy được mặt Ngài nhưng nghe Lời Ngài. Đó là một thành ngữ Hípri, một lối nói Sêmít. 

Vì thế, khi các môn đệ và tông đồ muốn thuật lại rằng Đức Giêsu vẫn luôn luôn sống, 

họ đã kín mức từ trong nền văn hóa tôn giáo của mình. Các tác giả đã chọn những động 

từ phù hợp trong tiếng Hy Lạp: “thấy” với nghĩa là “nghe” hoặc “hiểu” và “làm cho 

thấy” có nghĩa là “tỏ mình”. Điều này giải thích tại sao trong các bản văn nói về sự hiện 

ra của Đức Giêsu phục sinh, người ta không mô tả nó mà chỉ nói rằng đã nhận ra Ngài 

nhờ lời và các cử chỉ của Ngài. Và khi người ta dịch rằng: “Ngài đã hiện ra”, thì phải 

đọc theo ý nghĩa Sêmít của động từ Hy Lạp: “Ngài đã tỏ mình”. Những thế hệ Kitô hữu 
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đầu tiên đã hiểu rõ ý nghĩa của phục sinh. Có lẽ vì thế mà nó thật đáng tin dưới mắt họ 

và kém đi dưới mắt chúng ta. 

 

Ngày nay, làm sao hiểu về sự phục sinh? 

Các thành viên của thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã kinh nghiệm về Đức Giêsu chịu chết vì 

đóng đinh, nhưng vẫn luôn luôn sống. Họ hoàn toàn bị xáo trộn về điều đó. Vì thế buộc 

họ phải đọc lại căn tính và hành động của Ngài: Ngài thật sự là ai và sứ mệnh Ngài là 

gì, một sứ mệnh rất quan trọng dưới mắt Thiên Chúa? Trong những chương đầu của 

sách Tông đồ công vụ, chính kinh nghiệm về sự phục sinh của Ngài đã mở tâm thức 

của họ về hai vấn đề này. Diễn từ của Thánh Phêrô trong Cv 2, 22-24 rất rõ ràng về vấn 

đề này: “Thưa đồng bào Ítraen, xin nghe những lời sau đây. Đức Giêsu Nadarét, là 

người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, 

Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. 

Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu 

ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết 

đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ 

của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi”. Họ đã nhận ra 

Ngài đích thị là Đấng Cứu Thế và sứ mệnh của Ngài đến từ Thiên Chúa. Họ đã hiểu 

tầm quan trọng của sứ mệnh Ngài vì sự phục sinh là lời đáp trả của Thiên Chúa đối với 

sự trung thành của Đức Giêsu. Chính vào thời khắc này mà họ ý thức được mọi trọng 

trách của tình trạng làm môn đệ của mình. Nếu thực tế họ đã gặp gỡ Ngài, đã tin vào 

Ngài, đã đi theo Ngài và đã chấp nhận được Ngài chọn lựa, thì chính vì thế mà họ phải 

tiếp tục sứ mệnh của Ngài khi loan báo sứ điệp Ngài và làm lại những cử chỉ của Ngài. 

       Chúng ta không thể hỏi các môn đệ đầu tiên về kinh nghiệm này và tại sao họ tin 

chắc như thế. Nhưng sự thay đổi thái độ của họ giữa cuộc khổ nạn và sau phục sinh là 

dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự phục sinh. Trong trình thuật khổ nạn, Phêrô đã chối Ngài 

và tất cả họ đều trốn hết vì sợ. Trong Công vụ, họ đã trở nên cam đảm và kiên quyết; 

không gì có thể làm họ thinh lặng hay ngăn cản họ nói về Ngài. Chúng ta cũng phải 

nắm vững về sự phục sinh. Sự vững vàng của đức tin chúng ta dựa vào đó. Chúng ta 

cũng phải suy nghĩ lại về hiện trạng làm môn đệ của chúng ta như là các chứng nhân 

cho sự phục sinh đã làm. Đâu là sứ mệnh của chúng ta ở đây và bây giờ? Chúng ta có 

thể nói về Đức Kitô phục sinh một cách có hiểu biết và có ý nghĩa không? Chúng ta 

sống sứ điệp mà Ngài đã loan báo đến đâu và như thế nào? Đó là chất liệu để suy tư 

trong mùa Phục Sinh này!  

 
[1] Stk 22, 4: “Sang ngày thứ ba, ông Ápraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa”. 
[2] Trong Résurrection, une histoire de vie, Poliez-le-Grand, Editions du Moulin, 2001, 

tr. 57-69. 
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TOÁT YẾU GIÁO LÝ 
 

384. Các nhân đức đối thần là gì? 

Các nhân đức đối thần là những nhân đức có chính Thiên Chúa là nguồn gốc, động lực 

và đối tượng trực tiếp. Các nhân đức này được phú bẩm trong con người cùng với ân 

sủng thánh hóa, giúp con người có khả năng sống tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Các nhân đức đối thần tạo nền móng và động lực cho hành vi luân lý của người Kitô 

hữu, làm sinh động các đức tính nhân bản. Chúng là bảo chứng cho sự hiện diện và hoạt 

động của Chúa Thánh Thần trong các khả năng của con người. 

  

385. Các nhân đức đối thần là những nhân đức nào? 

Các nhân đức đối thần gồm có: đức tin, đức cậy và đức mến. 

 

386. Ðức tin là gì? 

Ðức tin là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa và tất cả những gì 

Ngài đã mạc khải cho chúng ta và những gì Hội thánh dạy chúng ta tin, bởi vì Thiên 

Chúa là chính Chân lý. Bằng đức tin, con người phó thác bản thân mình một cách tự do 

cho Thiên Chúa. Vì thế người tin tìm kiếm để nhận biết và thi hành ý muốn của Ngài, 

vì "đức tin hoạt động nhờ đức ái" (Gl 5,6). 

  

387. Ðức cậy là gì? 

Ðức cậy là nhân đức đối thần giúp chúng ta khao khát và mong chờ Thiên Chúa ban 

cho chúng ta đời sống vĩnh cửu là hạnh phúc của chúng ta, khi tin tưởng vào các lời hứa 

của Ðức Kitô và cậy dựa vào sự trợ giúp của ơn Chúa Thánh Thần để xứng đáng hưởng 

đời sống vĩnh cửu và kiên trì cho đến hết cuộc đời trần thế. 

  

388. Ðức ái là gì? 

Ðức ái là nhân đức đối thần giúp chúng ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và bởi 

tình yêu đối với Thiên Chúa, chúng ta yêu thương người khác như chính mình. Chúa 

Giêsu lấy đức ái làm giới răn mới, là sự viên mãn của Lề luật. Ðức ái là "mối dây liên 

kết tuyệt hảo" (Cl 3,14), là nền tảng của các nhân đức khác mà nó làm cho sinh động, 

gợi hứng và ra lệnh. Không có đức ái, "tôi sẽ chẳng là gì cả và... chẳng ích gì cho tôi" 

(1 Cr 13,1-3). 

 

389. Các ơn Chúa Thánh Thần là gì? 

Các ơn Chúa Thánh Thần là những xu hướng thường trực giúp cho con người ngoan 

ngoãn theo những linh ứng của Thiên Chúa. Có bảy ơn Chúa Thánh Thần: khôn ngoan, 

thông minh, mưu lược, dũng cảm, hiểu biết, hiếu thảo và kính sợ Thiên Chúa. 

  

390. Những hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì? 

Những hoa trái của Chúa Thánh Thần là những điều thiện hảo được khắc ghi trong 

chúng ta như hoa quả đầu mùa của vinh quang vĩnh cửu. Truyền thống Hội thánh đưa 

ra mười hai hoa trái của Chúa Thánh Thần: "Bác ái, hoan lạc, an bình, kiên nhẫn, quảng 

đại, nhân từ, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết" (Gl 5,22-

23). 

 



391. Ðể đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? 

Ðể có thể đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải nhìn nhận và thống 

hối các tội lỗi của mình. Chính Thiên Chúa, qua Lời và Thánh Thần của Ngài, giúp 

chúng ta thấy rõ tội lỗi của mình, ban cho chúng ta lương tâm ngay thẳng và niềm hy 

vọng vào ơn tha thứ. 

  

392. Tội là gì? 

Tội là "một lời nói, hành vi hoặc ước muốn trái nghịch với Luật vĩnh cửu" (thánh 

Augustinô). Tội là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, không vâng phục tình yêu của 

Người. Tội gây thương tích cho bản tính của con người và làm thương tổn đến tương 

quan giữa con người. Qua cuộc Tử nạn, Ðức Kitô cho thấy rõ ràng tích chất trầm trọng 

của tội và đã chiến thắng nó bằng lòng thương xót của Người. 

 


