
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B 

 

LỜI CHÚA: Luca 24,35-48. Khi ấy, hai môn đệ làng 

Emmau thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và 

hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế 

nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Đức 

Chúa GIÊSU hiện ra đứng giữa họ và phán: ”Bình 

an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng 

mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Đức Chúa 

GIÊSU lại phán: ”Sao các con bối rối và lòng các 

con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: 

chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có 

xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói 

xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ 

còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Đức Chúa GIÊSU hỏi: ”Ở đây các con có gì ăn không?” Họ 

dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần 

còn lại cho họ. Đoạn Đức Chúa GIÊSU phán: ”Đúng như Lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với 

các con là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môisen, trong sách tiên tri 

và Thánh Vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: ”Có lời chép rằng: 

'Đấng KITÔ sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại'. Rồi phải nhân danh 

Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành 

Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”. 

SUY NIỆM 

”Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ!” 

Lời chúc đáng giá ngàn vàng. Lời trấn an cũng đáng giá không kém. Trong cuộc sống đầy dẫy bất ngờ, bất 

an, bất ổn, tín hữu Công Giáo ghi khắc trong trí khôn ân lành Đức Chúa GIÊSU KITÔ ban trong chính ngày 

Ngài Sống Lại: Bình an cho các con! 

Trong bối cảnh chính ngày Phục Sinh hôm ấy, sau những biến cố dồn dập đau thương của ba Ngày 

Thánh, Bình An trở thành linh-dược cứu trợ tâm thần các tông đồ và môn đệ tiên khởi. Các vị vẫn còn 

ngơ ngác và sợ hãi. Thử thách gần như vượt quá mức chịu đựng. Thật ra phần lỗi về phía các tông đồ. 

Bởi lẽ, trong vòng ba năm sinh hoạt chung, sống kề cận Thầy Chí Thánh GIÊSU, các vị được Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ cẩn thận chỉ dạy, chuẩn bị kỹ lưỡng để tiến về thử thách chung cục. Biết bao lần, Đức Chúa 

GIÊSU đã tiên báo cuộc Thương Khó của Ngài cho 12 tông đồ. Nhưng hiểu biết và suy đoán của các tông 

đồ còn mang nặng vật chất hơn tinh thần, tự nhiên hơn siêu nhiên. 



Thánh sử Matthêu ghi lại phản ứng của thánh Phêrô khi 

nghe Đức Chúa GIÊSU tiên báo cuộc Khổ Nạn lần thứ nhất 

rằng: ”Xin THIÊN CHÚA thương đừng để Thầy gặp phải 

chuyện ấy!” (16,22). Vì thế, khi thử thách đến, tất cả các 

tông đồ đã bỏ Thầy trốn hết. Một người phản bội rồi tuyệt 

vọng và tự tử. Và một người thì chối Thầy. Chỉ duy nhất tông 

đồ Gioan ở lại và theo Thầy cho đến chân Thánh Giá. 

Vào buổi chiều ngày Phục Sinh hôm ấy, khi Đức Chúa GIÊSU 

hoàn tất chương trình cứu rỗi qua cái chết và sống lại của 

Ngài, các tông đồ vẫn còn hoang mang và sợ hãi. Đó cũng là 

thái độ chung của con người trải qua muôn muôn thế hệ. 

Niềm tin của con người nơi THIÊN CHÚA thật quá nhỏ bé. 

Con người thường dại dột và kiêu căng đặt niềm tin nơi 

chính mình. Nhưng có gì dòn mỏng và yếu ớt hơn là sức loài 

người? Có gì hạn hẹp và bất toàn hơn là phán quyết của trí 

khôn loài người? 

Tín hữu Công Giáo tin tưởng vững chắc rằng: Bình An là hoa 

quả của chiến thắng sự lành trên sự dữ. Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh mới có thể ban 

Bình An thật cho con người. Với Bình An Chúa ban, con người không còn sợ hãi bất cứ thử thách và gian 

nguy nào. Thánh sử Luca viết: 

- Sau cùng, Đức Chúa GIÊSU KITÔ tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một. Người nói với các ông: ”Các con 

hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo 

những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỉ, sẽ nói được những thứ tiếng mới lạ. Họ sẽ 

cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người 

bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (16,14-18). 

Lời hứa của Đức Chúa GIÊSU KITÔ gieo vào lòng tín hữu Công Giáo đang sống nơi thập niên đầu của kỷ 

nguyên thứ ba một niềm tin tưởng vững chắc, kèm theo một sức mạnh vô bờ. Sức mạnh đến từ Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh. Đúng như lời thánh Phaolô tông đồ quả quyết trong thư gởi cho tín hữu 

Rôma: 

- ”Ai có thể tách chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ? Phải chăng là gian truân, khốn 

khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng 

nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc chắn rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên 

thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm 

hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của THIÊN 

CHÚA thể hiện nơi Đức KITÔ GIÊSU, Chúa chúng ta” (8,35-39). 
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