
28/04/19 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – C Kính Lòng Thương Xót Chúa 
Ga 20,19-31 
20:19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các 
ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" 
20:20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy 
Chúa. 
20:21 Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy 
cũng sai anh em". 
20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 
20:23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ". 
20:24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi 
Đức Giêsu đến. 
20:25 các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu 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". 
20:26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các 
ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình 
an" 
20:27 Rồi Người bảo Tôma: "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". 
20:28 Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 
20:29 Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 
20:30 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó 
không được ghi chép trong sách này. 
20:31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con 
Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.  
 

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI, ALLÊLUIA! 
“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21) 

 
Suy niệm: “Lễ Phục Sinh cho thấy bạn có thể đặt chân lý vào trong ngôi mộ, nhưng chân lý sẽ không 
lưu lại nơi ngôi mộ ấy. Bạn có thể đóng đinh chân lý vào thập giá, bọc lại bằng băng vải, và đóng lại 
bằng tảng đá, thế nhưng, chân lý ấy sẽ trỗi dậy!” (C. Hall). Ông Tô-ma đã không tin Thầy mình sẽ 
sống lại, dù Thầy đã ba lần tiên báo, mặc cho các Tông đồ khác xác quyết. Thế nhưng, ta phải cảm 
ơn ông, vì nhờ ông, ta thấy niềm tin Đức Giê-su sống lại không phải là điều dễ dàng chút nào. Đó 
không phải là sản phẩm của những kẻ nhẹ dạ, cả tin, nhưng của những người chín chắn, chân thành, 
thậm chí đòi phải nhìn thấy tận mắt, đụng chạm tận tay như ông Tô-ma. Đấng Phục Sinh đã chiều 
theo ý ông, khi lần kế tiếp, Ngài như hiện ra riêng cho ông; để rồi ông có lời tuyên xưng cao nhất vào 
thần tính của Chúa Giê-su trong sách Tin Mừng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.” 
Mời Bạn: Giáo Hội hiện hữu nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su. Cuộc đời Ki-tô hữu của bạn 
cũng vậy thôi, nếu không tin vào Đấng đã chết, đã sống lại và hằng sống, thì cuộc đời bạn còn có ý 
nghĩa gì nữa? Và bạn sẽ làm gì để cuộc đời mình có ý nghĩa và đầy hạnh phúc? 
Sống Lời Chúa: Tôi tập nhìn mọi sự qua lăng kính phục sinh: mọi sự sẽ qua đi, chỉ có niềm tin và tình 
yêu với Chúa tồn tại và quyết định vận mạng của tôi. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục sinh, Chúa dạy con rằng rốt cùng, sự sống sẽ chiến thắng sự chết, 
tình yêu chiến thắng hận thù… Xin cho con luôn nhìn mọi sự kiện xảy ra cho mình qua lăng kính phục 
sinh. Amen.  


