
CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (II PHỤC SINH B) 

 

LỜI CHÚA: Gioan 20,19-31  Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong 

tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người 

Do Thái, Đức Chúa GIÊSU hiện đến, đứng giữa các ông và nói 

rằng: ”Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông 

xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì 

xem thấy Chúa. Đức Chúa GIÊSU lại phán bảo các ông rằng: 

”Bình an cho các con. Như CHA đã sai Thầy, Thầy cũng sai các 

con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: ”Các con 

hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy 

được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. 

Bấy giờ trong 12 Tông Đồ, có ông Tôma không cùng ở với các 

ông khi Đức Chúa GIÊSU hiện đến. Các môn đệ khác nói với ông 

rằng: ”Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông nói với các ông 

kia rằng: ”Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Thầy, nếu tôi 

không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào 

cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. 

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở 

với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Đức Chúa GIÊSU hiện đến đứng giữa mà phán: ”Bình an 

cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: ”Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa 

bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: ”Lạy Chúa 

con, lạy THIÊN CHÚA của con”. Đức Chúa GIÊSU nói với ông: ”Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con 

đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. 

SUY NIỆM 

Xin suy tư về 3 điều: nỗi sợ hãi của các Tông Đồ; lòng cứng tin của Tôma và hồng ân tha thứ của Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh. 

1/ Nỗi sợ hãi của các Tông Đồ. 

Lúc ấy là buổi chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Tin Vui Đức Chúa GIÊSU KITÔ Sống Lại quá mới mẻ. Các Tông 

Đồ chưa được diễm phúc trông thấy Thầy Chí Thánh. Trong khi các biến cố đau thương dồn dập xảy ra 

từ Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh vẫn còn đó. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày nhưng lại kinh hoàng đến 

gần như bất tận. Nói thế để diễn tả trạng huống hỗn độn của 12 Tông Đồ: Giuđa phản bội Thầy. Phêrô 

chối bỏ Thầy. Các vị còn lại hoảng sợ chạy trốn, ngoại trừ Gioan. 

Kinh hoàng, hoảng sợ là tâm tình con người khi đối diện với gian nguy và thử thách. Cuộc sống nào cũng 

tràn đầy khó khăn. Nhưng khó khăn củng cố niềm tin sâu xa vào sự trợ giúp của THIÊN CHÚA, Đấng là 



CHA Nhân Lành. Ngài không bao giờ để con người mang gánh nặng quá sức. Ngài không bỏ rơi con 

người đơn độc trong cuộc chiến đấu. Vào mọi lúc và ở bất cứ nơi đâu, tín hữu Công Giáo hãy luôn khẩn 

cầu cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã đánh bại cái chết cùng sự dữ. Ngài là Đấng Toàn Thắng, là Vị 

Vua Khải Hoàn. Trong gian nan khốn khó hãy ngước nhìn Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hãy van xin Ngài. Ngài sẽ 

đến và ban cho mỗi người sức mạnh, an bình và Tình Yêu. 

2/ Lòng cứng tin của Tôma. 

Tông Đồ Tôma đại diện cho lớp người kiêu căng, thiển cận, ngoan cố và mù quáng. Họ tự ban cho mình 

khả năng phê phán tất cả và quyền kiểm chứng mọi sự. Trước mọi dấu chỉ tình yêu, họ chỉ bịt tai nhắm 

mắt lập đi lập lại: ”Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Thầy, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, 

nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. 

Ôi cái quyền kiểm chứng hạn hẹp của loài người thật đáng thương biết bao! Làm sao con người có thể 

hiểu cho thấu và suy cho tường mọi biến cố xảy ra trên trần thế này? Điều khôn ngoan nhất chính là lòng 

khiêm tốn. Khiêm tốn chấp nhận mọi giáo huấn của các Mục Tử trong Giáo Hội Công Giáo, duy nhất, 

thánh thiện và tông truyền. 

3/ Hồng ân tha thứ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh. 

Vì biết rõ cái dại-dột cứng-đầu của Tôma, nên Người đáp ứng ngay: ”Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và 

hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. 

Đó chính là thái độ khoan dung tha thứ vô bờ của Đấng vừa là THIÊN CHÚA vừa là Vị CỨU TINH muôn 

loài. Đôi Bàn Tay mang thương tích của Đức Chúa GIÊSU KITÔ luôn luôn giang rộng để tiếp rước mọi tội 

nhân, tất cả các hối nhân. Tiếp rước để trao ban an bình và ơn tha thứ. Tín hữu Công Giáo hãy mau mau 

nép vào vòng tay của Thầy Chí Thánh và khiêm tốn tuyên xưng: ”Lạy Chúa con, lạy THIÊN CHÚA của 

con”. 

Dịp Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) thiết lập Lễ Lòng Thương Xót 

Chúa mừng vào Chúa Nhật II sau Lễ Phục Sinh. 

Toàn trái đất tràn ngập lòng Nhân Lành của THIÊN CHÚA. Nếu các tâm hồn biết thật sự đón nhận lòng 

Thương Xót THIÊN CHÚA tuôn đổ trên mọi thọ tạo thì chắc chắn sẽ không có người bất hạnh, kẻ tội 

nhân và người bị bỏ rơi. Nhưng TẤT CẢ cùng quy tụ trong một đàn chiên duy nhất được hướng dẫn và 

bảo vệ bởi Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống vì đàn chiên. Đấng Chăn Chiên Nhân Lành 

không hiến dâng mạng sống một lần nhưng tiếp tục trao ban Sự Sống mỗi ngày cho tất cả mọi người cho 

đến tận cùng thời gian. 

Sự dữ tràn ngập trái đất vì Kẻ Thù Satan luôn luôn tìm cách gieo rắc chia rẽ và oán thù. Chúa Nhật Lòng 

Thương Xót Chúa nhắc nhở từng tín hữu Công Giáo van xin Lòng Nhân Lành THIÊN CHÚA và mở cửa tiếp 

rước Đấng là Tình Quân muôn thưở: ”Này đây Thầy đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Thầy và mở 

cửa, thì Thầy sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Thầy. Ai thắng, Thầy sẽ cho ngự bên Thầy 

trên ngai của Thầy, cũng như Thầy đã thắng và ngự bên CHA Thầy trên ngai của Ngài. Ai có tai, thì hãy 

nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh” (Khải Huyền 3,20-22).            Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


