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Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi • Năm Phụng Vụ B
Ngày 7 Tháng 5 Năm 2018 • Tháng Hoa Đức Mẹ

KÍNH CHÚA
BA NGÔI
Mười một môn đệ đi tới miền Galilê,
đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho
các ông đến.Khi thấy Người, các ông bái
lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
Đức Giêsu đến gần, nói với các ông:
"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời
dưới đất.Vậy anh em hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm phép
rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa

Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ
tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho
anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế".
1.Ghi nhớ: “Vậy các con hãy đi giảng dạy
muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần” .
2.Suy niệm: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu
trao cho các Tông đồ sứ mệnh rao giảng Tin
Mừng và rửa tội cho muôn dân, nhân danh
Thiên Chúa Ba Ngôi. Người cũng hứa sẽ
hiện diện cùng các ông mọi ngày cho đến
ngày tận thế. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta
được thánh hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi, vì
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vậy, chúng ta nay thuộc về Thiên Chúa chứ
không còn thuộc về thế gian nữa, nên phải
sống như con cái sự sáng. Ơn làm con Chúa
thôi thúc chúng ta làm tông đồ truyền
giáo, nghĩa là đem Chúa đến cho hết mọi
người, mọi thời ở khắp mọi nơi. Lệnh
truyền giáo luôn cấp bách cho mọi thời đại.
3.Sống Lời Chúa: Dạy giáo lý và thăm
viếng bệnh nhân là một trong những cách
thế truyền giáo thiết thực đối với chúng ta.
4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin sai thêm
nhiều thợ gặt nhiệt thành cho cánh đồng
truyền giáo của Chúa. Amen.
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Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều 			
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Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 5 /2018
Rao giảng về Phúc Âm - Nhiệm vụ của
người giáo dân
Xin cho các tin1 hữu biết thi hành những sứ
mệnh đặc biệt của mình, bằng cách đáp lại
một cách sáng tạo những thử thách mà thế giới
ngày nay đang phải đối mặt.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
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Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Đnl 4, 32-34 . 39-40.
Maisen nhắc nhở dân Do thái hãy nhớ
đến những ưu tuyển và những kỳ công
mà Thiên Chúa đã dành cho cha ông họ
Đây là những đoạn quan trọng nhất của
Cựu ước diễn tả đức tin độc thần của
dân tộc Do thái. Vì thế, Maisen khuyên
dân hãy trung thành giữ những lệnh
truyền của Thiên Chúa vừa uy quyền,
vừa yêu thương mà chỉ tôn thờ một
mình Ngài thôi.
+ Bài đọc 2 : Rm 8,14-17.
Các Kitô hữu không cần phải chạy đến
những nghi lễ làm an lòng như dân
ngoại đứng trước một vị Thiên Chúa
đáng sợ ; họ cũng không cần phải tính
toán những nỗ lực của mình như người
Do thái trước một Thiên Chúa quan toà.
Ngày nay các Kitô hữu đã được Thánh
Thần cư ngụ trong tâm hồn qua bí tích

Rửa tội và làm cho họ trở nên người con
đích thực của Thiên Chúa khiến họ gọi
Thiên Chúa là Cha :”Abba, Cha ơi”.
+ Bài Tin mừng : Mt 28, 16-20.
Khi Chúa hiện ra với nhóm Mười Một
trên ngọn núi vùng Galilê. Trong lần gặp
gỡ cuối cùng này, Đức Giêsu khẳng định
quyền bính tối cao của Ngài và sai các
môn đệ đi khắp nơi chiêu tập mọi người
làm môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh
Cha và Con và Thánh Thần và dạy người ta
tuân giữ những lệnh truyền của Ngài.
Khi làm cho muôn dân trở thành môn đệ
của Đức Giêsu, các Tông đồ chỉ làm cho
chủ quyền của Ngài được biểu lộ trên mọi
loài thọ tạo. Tuy nhiên, trong sứ mạng
lớn lao ấy, Đức Giêsu vẫn giữ vai trò chính
yếu. Ngài chỉ rời thế gian này để hiện
diện thâm sâu hơn :”Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20).

Giáo hội nghèo đói.

Hiệp nhất trong yêu thương

Truyện : Cứ nếm thử mà xem.
Sau khi chấm dứt buổi diễn thuyết
chống lại Chúa và các công trình của
Ngài, diễn giả mời cử toạ lên diễn đàn,
để đặt câu hỏi.
Một người bước lên. Anh này là một
người nghiện rượu, vừa mới được cải
hóa. Đứng trước thính giả, anh ta lấy từ
trong túi ra một trái cam và chậm rải lột
vỏ. Chờ mãi, ông diễn giả bực mình bảo
anh ta hãy đặt câu hỏi đi. Nhưng, anh
ta cứ từ từ làm tiếp cái công việc lột vỏ
cam, và không trả lời. Lột vỏ xong, anh
ta từ từ ăn cam. Ăn xong, anh ta mới
quay về phía diễn giả va øhỏi :
- Ông thấy trái cam có ngọt không ?
Diễn giả gầm lên :
- Đồ khùng ! Làm sao tôi biết được là
ngọt hay chua, vì tôi có nếm đâu ?
Lúc ấy, anh chàng thính giả mới nói :
- Thế thì làm sao ông có niềm tin vào
Chúa, nếu ông không bao giờ nếm thử
Ngài.

Hôm nay chúng ta đi vào mầu nhiệm cao cả
nhất và cũng căn bản nhất trong đạo : đó là
mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mừng lễ Ba Ngôi
không có nghĩa là chỉ lặp lại một cách khô
khan câu giáo lý mà ta đã học : mầu nhiệm
một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi vị
riêng biệt, cùng một bản tính Thiên Chúa,
cùng một uy quyền như nhau, không hơn
không kém là Cha và Con và Thánh Thần.
Chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm
Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta có thể hiểu
được mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm yêu
thương và hiệp nhất. Mầu nhiệm này phải là
mẫu mực cho chúng ta trong đời sống hằng
ngày ở gia đình cũng như ngoài xã hội.
Thánh Gioan nói:”Thiên Chúa là Tình yêu”.
Ngài là nguồn gốc mọi tình yêu. Ngài san sẻ
cho chúng ta tình yêu của Ngài để chúng ta
yêu Ngài và yêu thương nhau. Điều răn mến
Chúa yêu người phải được thực hiện song
song, mà muốn yêu Chúa thì phải yêu người.
a) Yêu thương nhau :
Khi nói đến yêu thì phải nói yêu ai chứ không
chỉ nói yêu suông. Mà nếu không yêu ai thì
chỉ là yêu mình, một tình yêu vị kỷ bệnh
hoạn, giống như tình yêu của anh chàng
Narcisse trong thần thoại Hy lạp. Ngày xưa
có một anh chàng tên là Narcisse không yêu
thương ai hết ngoài chính bản thân anh ta,

anh yêu mình đến nỗi một hôm nhìn thấy
bóng dáng mình phản chiếu trên mặt nước
một cái giếng, anh xúc động quá nhảy tùm
xuống giếng để ôm lấy hình ảnh của mình
và phải chết đuối. Về sau người ta đặt tên cho
chứng bệnh tự yêu thương mình là chứng
bệnh Narcisse.
Yêu thương là phải biết hy sinh, phục vụ người
khác. Yêu thương là phải biết cho đi, phải biết
trao cái mình có nhất là chính bản thân mình
vì cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận.
b) Tôn trọng sự hiệp nhất :
Thiên Chúa Ba Ngôi là hình ảnh tuyệt vời của
sự hiệp nhất. Chúa Cha yêu thương đã sinh ra
Chúa Con và tình yêu của Chúa Cha và Chúa
Con đã làm phát sinh ra Chúa Thánh Thần. Tuy
Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất,
trong sự yêu thương và hiệp nhất. Cuộc sống
của cộng đoàn cũng cần phải có sự hiệp nhất
theo gương Chúa Ba Ngôi.
c) Tôn thờ Chúa Ba Ngôi :
Để tỏ lòng yêu mến tôn sùng Chúa Ba Ngôi,
ta phải có thái độ trân trọng khi xưng danh
Chúa Ba Ngôi như khi đọc kinh Sáng danh hay
lúc làm dấu Thánh giá. Chính trong đó ta đang
tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi rất thánh.
Ngoài ra chúng nên nghĩ ra những cách thích
hợp để nhắc ta năng nhớ đên Chúa Ba Ngôi
trong cuộc sống.

