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DI CHÚC
TÌNH YÊU
Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã
yêu thương anh em (Ga 13,34)
Suy niệm: Chúa Giê-su sắp bước vào cuộc
khổ nạn, Ngài để lại cho các môn đệ lời
dạy cuối cùng: di chúc tình yêu! Thật quá
rõ ràng, mối quan tâm ưu tiên số một của
Thầy Giê-su là: các học trò biết yêu thương
nhau cách vô điều kiện, yêu thương nhau
hết mình và phục vụ nhau hết tình, theo
khuôn mẫu: “như Thầy đã yêu thương”. Yêu

thương là dấu hiệu duy nhất để mọi người
nhận ra ai là môn đệ của Đức Giê-su. Cũng
như người cha người mẹ luôn ước mong
điều tốt đẹp cho con cái, nhưng điều cốt
lõi vẫn là con cái biết thương yêu đùm bọc
nhau. Thầy chúng ta cũng muốn các môn
đệ của Ngài biết tìm thấy hạnh phúc khi
sống hiến thân vì tha nhân, chứ không tìm
cách để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình.
Mời Bạn: Bạn và tôi vẫn biết ‘yêu thương’
luôn là đề tài hấp dẫn, luôn mang tính thời
sự, nhưng đồng thời cũng là từ ngữ dễ bị
lạm dụng nhất. Chúng ta, những học trò
của thầy Giê-su có sống được đề tài này
không, hay cũng chỉ mang ra để bàn luận,
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Chủ Tịch Cộng Đoàn:		

Ông Bùi Lợi		

Phó Chủ Tịch Nội Vụ & Tài Chánh:

Anh Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		

Anh Nguyễn Tấn Trực

Thư Ký & Thừa Tác Viên Lời Chúa :

Chị Lê Thị Tuyết Dung

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		

Chị Nguyễn Thanh Mỹ

Hội Gia Trưởng: 			

Anh Phạm Quốc Hùng

Ca Đoàn Hương Chiều 		

Anh Lương Thế Phiệt

Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:

HT Kha Trần

Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:

Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

thậm chí còn lợi dụng lòng yêu thương của
người khác?
Chia sẻ: Theo bạn tiêu chí đánh giá một xứ
đạo là gì: có nhà thờ to? có đoàn thể rầm
rộ? có kinh kiệu rình rang?... hay là một xứ
đạo trong đó mọi người biết quan tâm, yêu
thương và phục vụ lẫn nhau?
Sống Lời Chúa: Không chỉ nói lời yêu
thương suông mà còn thực hành yêu
thương bằng hành động cụ thể.
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, Thầy
không dạy con điều gì khác ngoài luật yêu
thương, xin cho con luôn biết thực hành
bài học này cách quảng đại, để xứng đáng
là môn sinh của Thầy.
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, 		
hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 3 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng
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Cầu cho Giáo Hội tại Phi Châu như
hạt giống của tình đại kết: Xin cầu

nguyện cho Gáo hội tại Phi Châu, qua sự
dấn thân của các giaó dân, sẽ là hạt giống
cho tình đại kết giữa các anh em Phi Châu
và là dấu chỉ hy vọng cho lục địa này.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

19/5:
20/5:
21/5:
22/5:
23/5:
24/5:
25/5:
26/5:

Chúa nhật 5 Phục Sinh
Thứ Hai trong Tuần 5 Phục Sinh
Thứ Ba trong Tuần 5 Phục Sinh
Thứ Tư trong Tuần 5 Phục Sinh
Thứ Năm trong Tuần 5 Phục Sinh
Thứ Sáu trong Tuần 5 Phục Sinh
Thứ Bẩy trong Tuần 5 Phục Sinh
Chúa nhật 6 Phục Sinh

Giáo hội nghèo đói.

SUY NIỆM

Truyện : Tôi đã cho đi tình yêu của mình.
Một buổi tối nọ, trước khi ngôi sao âm nhạc
nổi tiếng của Broadway, Mary Martin lên sân
khấu trình bầy vở nhạc kịch lừng danh South
Pacific (vở nhạc kịch này đoạt giải hay nhất
năm 1950). Người ta đưa cho Mary Martin
một mảnh giấy của Oscar Hammerstein,
tác giả của vở kịch này, hiện đang nằm trên
giường bệnh, sắp chết. Không biết trong
mảnh giấy viết gì, chỉ biết rằng sau buổi
trình diễn hôm đó, người ta ùn ùn chạy ra
hậu trường, khóc lóc, nói rằng :”Mary, điều gì
đã xẩy ra với cô tối nay vậy ? Chúng tôi chưa
bao giờ thấy cô diễn xuất như vậy cả”. Vừa
chớp mắt đôi mắt ướt đẵm, Mary đọc bức thư
ngắn ngủi của Oscar Hammerstein, nộïi dung
như sau :
“Mary mến, một cái chuông không phải là
chuông cho đến khi cô rung nó. Một bản nhạc
không phải là bản nhạc cho đến khi cô hát
nó. Tình yêu trong trái tim của cô đừng để nó
nằm yên tại đó. Tình yêu không phải là tình
yêu cho đến khi cô cho đi”
Rồi cô ta nói :”Tối nay, tôi đã cho đi tình yêu
của mình”.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Cv 14,20-26.
Bài đọc này chấm dứt hành trình truyền
giáo đầu tiên của thánh Phaolô và
Barnabê. Trước khi ra đi, hai vị Tông đồ
củng cố các giáo đoàn mới thành lập,
khuyên nhủ họ giữ vững lòng tin trong
cơn thử thách gian nan, nếu muốn cho
Nước Chúa được mở rộng.
+ Bài đọc 2 : Kh 21,1-5.
Đây là thị kiến cuối cùng của thánh
Gioan. Bài này mở ra một thế giới mới
và một trật tự mới các sự việc do Đức
Giêsu bắt đầu.Điểm tới mà Thiên Chúa
muốn đưa nhân loại về là “trời mới đất
mới”, như bài Khải huyền trình bầy một
cách thần bí : đó là được sống mãi mãi
với Thiên Chúa, trong niềm vui hạnh
phúc vững bền. Chính niềm tin này nâng

đỡ khích lệ các tín hữu, đặc biệt các nhà
truyền giáo, trung kiên trong sứ mạng.
+ Bài Tin mừng : Ga 13,31-33a.34-35.
Lời từ biệt của Đức Giêsu được diễn ra
trong phòng tiệc ly, sau khi Giuđa đã ra đi
vào đêm tối. Lời từ biệt nhắc tới giờ Ngài
bị treo trên thập giá. Đức Giêsu cho biết,
bằng cuộc tử nạn, Ngài làm vinh quang
cho Thiên Chúa Cha, và ngược lại, Thiên
Chúa Cha lại tôn vinh Ngài.
Ngài sẽ ra đi, và trong lúc chờ đợi Ngài
trở lại, họ còn có anh em đồng loại để yêu
thương, họ phải sống theo một giới răn
mới. Giới răn yêu thương – và tiêu chuẩn
của giới răn này là “Như Thầy đã yêu
thương các con”. Thế gian sẽ biết rằng các
Tông đồ là môn đệ của Đức Kitô bởi lòng
trung tín của họ đối với giới răn này.

Một giới răn mới
Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ :”Thầy ban
cho các con một điều răn mới” thì thực sự, đó
không phải là điều răn mới theo nghĩa Đức
Giêsu là người đầu tiên ban bố. Dân Chúa trong
Cựu ước đã nghe biết về giới răn yêu thương.
Và giới răn yêu thương đã được viết trong sách
Lêvi :”Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính
mình”(Lv 19,18). Vậy tại sao Đức Giêsu lại gọi
giới răn yêu thương là giới răn mới ?
Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy điểm mới mẻ mà
Đức Giêsu muốn nói không nằm ở chữ “yêu”, vì
Ngài đã từng nói:”Nếu các ngươi yêu những kẻ
yêu mến các ngươi, thì các ngươi có công gì ?
Há những người thu thuế cũng không làm thế
sao”? (Mt 5,6), nhưng cái mới ở đây nằm ở chữ
“như”, Đức Giêsu nói:”NHƯ Thầy đã yêu thương
các con, các con cũng hãy yêu thương nhau”.
Yêu như Đức Giêsu đã yêu là một thứ tình yêu
vô vị lợi, không đòi đáp trả như một thứ đổi
chác : Có đi có lại mới toại lòng nhau. Tình yêu
rộng mở cho hết mọi người, kể cả kẻ thù, như
cảm nghiệm của thánh Phaolô trong thư gửi
cho tín hữu Rôma:”Đức Kitô đã chết vì chúng
ta ngay lúc chúng ta còn là tội nhân”(Rm
5.8b). Đức Kitô đã chết cho chúng ta ngay lúc
chúng ta còn là tội nhân, nghĩa là ngay lúc
chúng ta ở trong tình trạng thù địch với Thiên
Chúa. Yêu như Đức Giêsu đã yêu còn là một
tình yêu dám hy sinh tính mạng vì người yêu,
chịu chết trên cậy thập giá vì tội lỗi nhân loại.

Trở lại với bài Tin mừng hôm nay, chúng ta
biết rằng trước khi ban cho các môn đệ giới răn
mới này, thì trước đó, ngay trong bữa ăn cuối
cùng với các môn đệ, Đức Giêsu đã lập Bí tích
Thánh Thể để lại chính Mình và Máu Ngài làm
của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Kế đó, Ngài lại
còn dùng chính Máu của mình để lập nên một
giao ước mới thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Mặc dù
là thân vô tội, nhưng vì yêu thương chúng ta,
Đức Giêsu đã chấp nhận trở nên con Chiên hiền
lành bị đem đi sát tế vì tất cả tội lỗi chúng ta .
Trong cuộc sống hằng ngày, theo nguyên tắc
thì ai cũng phải yêu, nhưng chúng ta thấy
người ta có thể ở một trong ba trạng thái này :
a) Không yêu thương và không được yêu thương,
điều này xem ra giống hỏa ngục trần gian.
b) Yêu thương nhưng không được yêu thương
đáp lại, nhưng vẫn tốt hơn tình trạng trên.
c) Yêu thương và được yêu thương – đây là
tình trạng được chúc lành mà Đức Giêsu đã vui
hưởng
Tắt một lời, cái mới trong giới răn yêu thương
của Đức Giêsu không nằm ở nguyên một chữ
“yêu”, nhưng nằêm ở chữ “như”. Yêu như Ngài
đã yêu chúng ta, đó là một tình yêu dành cho
hết mọi người, hoàn toàn vị tha, luôn hướng về
người mình yêu, một tình yêu không tính toán
hơn thiệt, tình yêu chỉ có cho đi mà không hề
đòi đáp trả, một tình yêu không có giới hạn.

