
Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

ĐỒNG TÂM 
LM. Chánh Xứ: Gioan Lưu Mai Khiên, SVD 

LM. Phó Xứ: Giuse Trần Quang Chinh, SVD 

 

GIỜ LỄ: 
 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6:   Lễ tiếng Anh - 8 giờ sáng 

Thứ 4, 5: Lễ tiếng Việt - 7 giờ tối tại Nhà Nguyện 

Thứ 6:   Chầu Thánh Thể 7 giờ tối và tiếp theo là 

thánh lễ tại nhà thờ / tiếng Việt 

Thứ 7:   Lễ  tiếng Việt 8 giờ sáng tại Nhà Nguyện  

Chúa Nhật :  

  *8:00AM:    Thánh Lễ Tiếng Anh 

  *10:00AM:  Thánh Lễ Tiếng Việt - Người Lớn 

  *12:00PM:Lễ Song Ngữ -Trẻ Em(tháng 9-tháng 5) 

GIẢI TỘI :   9g15 - 9g45 sáng Chúa Nhật,      

hoặc xin gọi làm hẹn trước 

RỬA TỘI :     Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ 

HÔN PHỐI :  Xin liên lạc với Giáo Xứ  

       (trước 6 tháng)  

3900 Meramec St.,  St. Louis, MO 63116 — TEL: (314)- 832-7023 — FAX: (314)-832-7024 — Webpage: chuaphucsinh.net 

Trường Hợp Khẩn Cấp xin gọi:  C. Khiên (408)-966-3019 hoặc  C. Chinh  (563)-580-7881 

Hội Đồng Mục Vụ  

Chủ Tịch:         ô. Nguyễn Đức Thắng  618.641.1957 

Phó Nội Vụ:     c. Trần Kim Chi 314.546.1495 

Phó Ngoại Vụ:  a. Huỳnh Lót                        314.441.1955 

Thư Ký:            a. Nguyễn Đình Tuấn 314.952.0359 

 

Hội Đồng Tài Chánh 

                       c. Nguyễn Thúy Hải 314.482.4490 

                       c.  Bùi Melisa 314.898.8587 

                       a. Nguyễn Ngọc Khanh  972.800.9165 

 

UV Xã Hội:             c. Lê Thị Phụng 314.277.2859 

TB Phụng Vụ: a. Bùi Hùng 314.783.7266 

TB Âm Thanh: a. Ngô Cường 314.917.5814 

TB Trật Tự: ô. Phạm Viết Sinh   314.351.7939 

 

Trưởng Giáo Khu 

Fatima:                a. Phạm Sỹ Công  314.685.9193 

La Vang:             a. Trần Duy Truynh 314.308.9956 

Lộ Đức:               a. Nguyễn văn Lập 314.398.0581 

Trà Kiệu:            a.  Huỳnh Lót          314.441.1955  

 
Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo 

 

Bà Mẹ CG:  b. Nguyễn Thị Nhung      314.773.6967 

CĐ Thánh Phaolô: c. Bùi Kim Loan           314.397.6859 
CĐ Tê-rê-xa:             Sr. Đỗ  Hoa 314.832.2371 

Giúp Lễ:           Lm.  Trần Quang Chinh, SVD   563.580.7881 

LM Thánh Tâm:  ô. Phạm Viết Sinh   314.351.7939 
Song Nguyền:  ô. Bùi Anh Dũng  314.255.6628 

TN Thánh Thể:   a. Nguyễn Linh Yên  209.542.4466 

Hội Canh Tân:   b. Nguyễn Thị Châu  314.544.1886 
Hội Mân Côi b. Nguyễn T.TuyếtSương314.583.3206 

Giáo Lý:  Sr.Nguyễn Thúy  314.832.2371 

Việt Ngữ: Sr. Nguyễn Thúy  832.790.0017 

 

Quý vị nào muốn quảng cáo trên tờ Đồng Tâm xin liên lạc nhà xứ 314-832-7023 

    Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi   07/06/2020 Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

Giờ Văn Phòng Của Nhà Xứ 
 

Thứ Hai - Thứ Sáu:    09:00am - 05:00pm 

Thứ Bảy - Chúa Nhật:  Đóng Cửa. 

Xin quý vị gọi điện thoại  lấy hẹn trước khi đến 

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi– 07/06/2020 
      

PHÚC ÂM:      Ga 3, 16-18 

 

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà 

được cứu độ”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu 

thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở 

Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời 

đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận 

phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được 

cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không 

tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên 

Chúa”. 

      Ðó là lời Chúa.

     

Thừa Tác Viên Thánh Thể 
14/06/2020 

Thừa Tác Viên Lời Chúa      
 14/06/2020 

 

 Cần Thợ Nail 
Cần thợ nails có kinh nghiệm, hoặc chân tay nước. Mùa đông ế lương 

bao $ 4,000 hơn chia. Tiệm ở khu Mỹ Trắng nên típ rất tốt.  Mọi chi tiết 

xin liên lạc với Nhàn : (636) 357 -  8344 

                                         (Expired on July 30, 2020)  

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ GIÚP ĐỠ 

NGƯỜI GIÀ, TÀN TẬT VÀ TRẺ EM TẠI NHÀ 

3217 Lemay Ferry Rd, St. Louis, MO 63125 

314-329-6099 
Mọi dịch vụ hoàn toàn miễn phí và không ảnh hưởng đến tiền già, tiền 

bệnh hay food- stamp.Điều kiện:  * Có thẻ Medicaid. *Người lớn trên 

65 tuổi.*Người tàn tật trên 18 tuổi. * Người nghỉ hưu hoặc không đi 

làm. 

Các dịch vụ: 

 Giúp đỡ người già bởi người thân trong gia đình hoặc bạn bè. 

 Giúp đỡ người già bởi nhân viên được huấn luyện. 

 Giúp đỡ những sinh hoạt thường ngày như ăn uống, mặc, vệ 

sinh cá nhân. 

 Giúp lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ. 

 Y tá đến nhà hằng tuần kiểm tra sức khỏe và thuốc. 

 Luôn bảo đảm sẽ có dịch vụ 24/7. 

 Nhân viên được huấn luyện để giúp đỡ những trường hợp 

riêng biệt. 

 Có y tá đến nhà chăm sóc cho người bệnh đặc biệt. 

 Giúp giấy tờ cho Medicaid, Food-stamp, SSI, xin tiền gas. 

 Giúp đỡ những em nhỏ tàn tật hay tự kỷ tại nhà với nhân viên 

đã được huấn luyện. 

(Expired on November 15, 2021)  

 

Máy có độ bền 25 đến 30 năm. Bảo trì 

5 năm. Chi phí chỉ với 55 cent một 

ngày mà cả gia đình xử dụng được 

bảy nguồn nước. Nếu quí vị muốn sở 

hữu chiếc máy này thì xin liên lạc với 

chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quí vị 

một cách tốt nhất.  

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Anh Huỳnh Lót:      314 4411955 

 

Let’s bring this medical device to your house, and it will change your 

lifestyle by drinking alkaline and anti-oxidant water. This machine pro-

vide seven types of water. It is the best machine ever. The oval office 

machines does is improve your health feels better and surely it prevent 

cancer. 

Please contacts us: 

Mr. Lot Huynh :     314 441 1955 

 

 

   
 

 

  

 Cần Thợ Nail 
Cần thợ nails Nam Nữ có kinh nghiệm, bao lương $1,400- $ 2,200/ tuần 

trên chia. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Hùng: (314)- 708-9366 

                                                           (Expired on July 9,2020) 

  TJ PHARMACY 
Phone: 314-875-0121 Fax: 314-875-0203 

3900 S Grand Blvd, St. Louis, MO 63118 

(Trong chợ Quốc Tế World Market): Tiệm thuốc tây 

đầu tiên của người VN trong toàn vùng Saint Louis. 

Địa điểm tiện lợi để dành phục vụ cho quí khách người Việt. Dược Sĩ 

người Việt 20 năm kinh nghiệm tận tình tư vấn sức khoẻ, và giải thích 

chi tiết các loại thuốc & cách dùng để quí khách đạt được sức khoẻ tốt 

nhất. Có bán đầy đủ loại thuốc có toa hoặc không toa. Nhận tất cã các 

hãng bảo hiểm & Medicare. Đặc biệt có chương trình giảm giá cho 

những những quí vị không có bảo hiểm. Giao thuốc tận nhà không thêm 

cước phí. 

Mời quí vị đồng hương cùng ủng hộ, hãy đến tiệm & tham khảo cùng 

Dược Sĩ Lê Quang Tuấn.    

                                                      (Expired on June 22,2020) 

Cần Thợ Nail 

Cần  thợ nails làm full time hay part time. Khách của tiệm là người Mỹ 

trắng và đông khách. Lương $1,300/tuần, hơn chia. Mọi chi tiết xin liên 

lạc: (314)– 685 - 6648 or (314)-629-2185 

                                                   (Expired on July 2 ,2020)  

 

   

 

 

 

  

Ý Lễ Trong Tuần: 

Maria Nguyễn Thị Trâm, gia đình; Louis Nguyễn Công Cảnh, 

giỗ 100 ngày, Holly Lê; Louis Nguyễn Công Cảnh, Nguyễn Thị 

Tuyêt Sương; Tạ Ơn Chúa và Đưc Mẹ vã Cha T.B. Diệp, Gđ Bùi 

Hân; Linh hồn Gioan Baotixita, 1 người; Các con sống đức tin 

và sớm quay về cùng Chúa, 1 người; Phêrô Đặng Văn Sinh, 1 

người; Các đẳng linh hồn, linh hồn thai nhi, và cho gia đình bằng 

an, 1 người; linh hồn tiên nhân nội ngoại, Gđ Thành - Hợp; 

Phêrô Đặng Văn Sinh mới qua đời tại VN, Dương – Trung; Lh 

Giuse Nguyễn Bình Dân lễ giỗ, Dương – Trung; Lh Giuse Cao 

Tiến Lung, Phạm Nghiêm; linh hồn Phạm Văn Hai và Vũ Văn 

Vạn, Phạm Nghiêm; Linh hồn Phêrô Sinh, Chị Lợi; Maria (qua 

đời tại Houston) và Anna (VN), 1 người; các linh hồn, 1 người, 

cầu cho các linh hồn, 1 người; Thánh hóa việc làm, 1 người; Tạ 

ơn Chúa, Đức  Mẹ, các Thánh và các linh hồn, 1 người; cầu cho 

ông hội trưởng đang nằm bệnh viện, các hội viên còn sống và 

qua đời, hội song nguyền; Linh hồn Theresa và Antôn, Luân—

Mai; Giuse Nguyễn Văn Tám, Gđ Anh Chị Tâm Dung. 

tel:314-441-1955


Thông Báo 

 

Từ Chúa Nhật 31/05/2020,, để giúp cho Giáo phận và 

chính quyền địa phương nhanh chóng tìm ra nơi chốn và 

những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm dương tính 

Covid-19 virus trường hợp người này đã tham dự Thánh 

Lễ tại nhà thờ, các Giáo xứ trong Tổng Giáo Phận phải 

lập danh sách và ghi rõ danh tính giáo dân tham dự 

các Thánh Lễ trong nhà thờ. 

 Hiện tại, Giáo Xứ Chúa Phục Sinh có 3 Thánh Lễ 

Chúa Nhật: 8 AM – Tiếng Anh; 10 am – Tiếng Việt 

và 12 noon – Tiếng Việt. Mỗi Thánh Lễ có thể có 125 

người tham dự. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em 

giúp Quý Cha và Ban Phụng Vụ bằng việc nhắn tin 

trực tiếp qua số điện thoại cầm tay của Cha Khiên – 

408 -966 -3019 và Cha Chinh – 563 580 7881 ghi rõ 

Họ và Tên, ngày, giờ Lễ và số người sẽ tham dự 

Thánh Lễ để ban tổ chức sắp xếp ghế ngồi trong nhà 

thờ cách dễ dàng hơn. Xin nhớ là nếu đi chung với 

gia đình, các gia đình có thể ngồi cạnh nhau trong 1 

hàng ghế và số người tham dự mỗi thánh lễ có thể 

đông hơn. 

 Vì sức khỏe cá nhân và cho người khác, xin mang 

theo khẩu trang khi dự lễ. Chỉ mở khẩu trang khi 

rước lễ. 

 Mỗi hàng ghế chỉ ngồi 3 người (nếu đi 1 mình). 

Những người ở chung 1 nhà có thể ngồi gần nhau. 

 Trong nhà thờ sẽ không có sách hát hoặc bất cứ giấy 

tờ, kinh sách nào để nơi bàn quỳ. Sẽ không in tờ 

Đồng Tâm hằng tuần cho đến khi mọi sự được mở 

rộng. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em đọc Đồng 

Tâm mỗi tuần trên trang Web: https://

chuaphucsinh.net 
 Thời gian này, ca đoàn sẽ không hát trong Thánh Lễ. 

Cộng đoàn sẽ hát cộng đồng dưới sự hướng dẫn của 

ca xướng viên. 

 Sẽ không có người xin tiền giỏ. Xin bỏ tiền dâng 

cúng hàng tuần vào 2 giỏ ở giữa Nhà Thờ khi quý vị 

bước vào nhà thờ, hay khi lên rước lễ. 

 Xin Rước Lễ bằng tay cho đến khi Tòa Giám Mục 

thông báo cho phép rước lễ bằng lưỡi. Sẽ có người 

hướng dẫn khi lên rước lễ, xin giữ khoảng cách an 

toàn (6 feet) và lên – xuống theo mũi tên chỉ dẫn. 

 Khi cử hành Thánh Lễ, Linh mục Chủ Tế sẽ không 

đeo khẩu trang. Ngài chỉ đeo khẩu trang khi cho rước 

lễ. 

 Ai muốn xưng tội, xin cho Các Cha biết. Xin xưng tội 

trong nhà Nguyện giáo xứ. Linh mục và hối nhân sẽ 

giữ khoảng cách 6 feet và phải đeo khẩu trang. 

 Phép chuẩn không buộc tham dự thánh lễ Chúa 

Nhật trong kỳ dịch bệnh vẫn còn có hiệu lực. Tất 

cả giáo dân đều được miễn tham dự thánh lễ cho 

đến khi có thông báo mới. Giáo Xứ vẫn tiếp tục có 

những Thánh Lễ trực tuyến vào lúc 10:00 giờ sáng và 

12 giờ trưa. 

Vì những áp dụng trên còn mới mẻ không tránh sự lầm 

lẫn hoặc sai sót, xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng giữ 

bình tĩnh và giữ bầu khí thân thiện để việc cử hành Thánh 

Lễ được trôi chảy tốt đẹp. Xin mọi người tiếp tục cầu 

nguyện cho nhau và cho thế giới thoát mọi nỗi âu lo về 

dịch bệnh hiện tại. 
 

Tri Ân:  Giáo Xứ Chúa Phục Sinh chân thành cám ơn 

Anh Chị Kevin Lưu và Hương Vũ đã ưu ái tặng cho Giáo 

Xứ toàn bộ hệ thống sát và khử trùng đang được dùng 

trong nhà thờ từ ngày được phép mở cửa. Xin Thiên Chúa 

chúc lành và ban nhiều hồng ân cho gia đình Anh Chị. 

 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng:  

Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Dự Tòng bắt đầu  vào Chúa Nhật 

tuần thứ hai sau ngày Labor Day 13/9/2020. Những Anh Chị 

Em nào muốn học hỏi về đạo Công Giáo và gia nhập vào gia 

đình Công Giáo, theo luật của Giáo Hội buộc phải tham dự lớp 

này.  Xin điền đơn để ở kệ cuối nhà thờ rồi nộp lại cho văn 

phòng Giáo Xứ. 

 

Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân: 

Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân vào 2 Chúa Nhật 

2/8 và 9/8/2020 từ 1pm-6pm. Những Anh Chị nào muốn kết 

hôn theo luật của Giáo Hội phải tham dự lớp này. Xin điền đơn 

để ở kệ cuối nhà thờ rồi nộp lại cho văn phòng Giáo Xứ cùng 

với lệ phí $75/1 người. 

 

Tâm tình của Đức TGM Robert J. Carlson: 

Các hành vi bạo lực bắt nguồn từ sự kỳ thị chủng tộc mà chúng 

ta đang thấy ở Minneapolis vang vọng lại nỗi đau mà chúng ta 

đã từng trải qua tại St. Louis này. 

Cha hiệp thông lời cầu nguyện và những suy tư với người anh 

em Giám Mục của Cha, Đức Tổng Giám mục Bernard A. 

Hebda; Đấng bản quyền tại quê hương Cha là Minneapolis khi 

chúng ta cầu nguyện cho linh hồn người qúa cố là George 

Floyd được nghỉ ngơi an bình. 
Cha khuyến khích tất cả những người cảm thấy đau đớn trước 

sự ra đi vĩnh viễn của 1 người cùng chủng tộc, bị giết chết dã 

man như nhiều người chứng kiến, tìm được sức mạnh qua lời 

của Thánh Augustinô thành Hippo: “Hy vọng có hai cô con gái 

xinh đẹp. Tên của họ là tức giận và can đảm; tức giận về 

những chuyện xảy ra; và can đảm để thấy rằng họ không còn 

như hiện tại.” 

Cuối tuần này, các tín hữu trên khắp Tổng giáo phận St. Louis 

được yêu cầu dâng lời cầu nguyện cho Hòa bình và Công lý, và 

cho sự tôn trọng sự sống. 

 

Quyên Tiền Lần 2:  

Chúa Nhật thôm nay chúng ta sẽ có quyên tiền lần thứ 2 giúp 

cho Quỹ Glennon Hospital . Xin  quý vị rộng tay. 

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh         Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi  07/06/2020 Giáo Xứ Chúa Phục Sinh       Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi  07/06/2020 

Quỹ Thu Chúa Nhật - 31/05/2020 

Tiền Thu CN Hàng Tuần            $       3,194 

Phát Triển Giáo Xứ  $        75 

  

Suy Niệm:     
 

  NGUỒN TÌNH YÊU 

Tục ngữ có câu: có chí thì nên. Nên như thế nào, thành 

đạt ra sao, vẫn chỉ là khái niệm chung chung trong xã hội, 

nơi những con người có đủ nghị lực một lòng sống quyết 

tâm của mình. Đất nước phát triển, mở ra kỷ nguyên mới 

cho muôn dân được an vui hạnh phúc, nhờ có tướng tài, 

quân giỏi. Gia đình no cơm ấm áo, vợ chồng con cháu 

trên thuận dưới hòa, đều hệ tại các thành viên biết sống 

thủy chung và tình yêu thương được sẻ chia. Từ thuở 

nhỏ, chúng ta đã từng nghe đọc: một cây làm chẳng nên 

non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao ; chân lý ấy phủ 

nhận sự đơn lẻ, đề cao sức mạnh đoàn kết, thì ít nhiều 

chúng ta đã được nhắc đến thế nào là nên một trong tình 

yêu. 

 

Người ta thường đưa hình ảnh đôi trai tài gái sắc để diễn 

tả tình yêu gọi là trọn vẹn, thực tế: “Thạch Sanh đức độ 

song toàn thật xứng với công chúa Quỳnh Nga”; “Sơn 

Tinh đủ tài đức để cưới được Mỵ Nương”. Trong tình 

nghĩa phu thê, cha ông ta có câu: yêu nhau trăm sự chẳng 

nề, một trăm chỗ lệch vẫn kê cho vừa. Chữ tình nơi anh 

chị em được bày tỏ hết sức trân trọng: anh nhường em 

nhịn, chị ngã em nâng. Tương quan yêu thương rất thiêng 

liêng nơi gia đình được sẻ chia thật ngọt ngào: cha là núi, 

mẹ là sông, các con thuận thảo muôn việc thành. Dù nên 

vợ thành chồng gọi là duyên phận, gia đình hạnh phúc 

được gọi là cơm lành canh ngọt, tình huynh đệ có tôn ti 

trật tự, tất cả vẫn là lời mời hãy khám phá giá trị của tình 

yêu có nguồn từ đâu ? 

 

Con người có tổ có tông, như cây có cội, như nước có 

nguồn, dòng tộc, tổ tiên, vừa là điểm tựa, vừa là nơi chốn 

để con cháu thể hiện niềm tin đối với các đấng bậc: uống 

nước nhớ nguồn. Về phương diện tự nhiên, nhiều người 

cho rằng: có tiền để làm gì, có sức khỏe làm gì, có địa vị 

làm chi, nếu nơi cuộc sống của mình thiếu vắng tình 

yêu ? Xét về phương diện tâm linh, Đức Giêsu đến trần 

gian làm gì, nếu không phải để mạc khải cho nhân loại 

biết Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu, nếu không phải để 

cứu độ, giới thiệu mẫu gương Ba Ngôi hiệp nhất, là 

chuẩn mực được ban tặng cho con người. 

 

Thánh sử Gioan thật khéo khi đưa chúng ta vào mầu 

nhiệm duy nhất: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến 

nỗi đã ban Con Một Người, để những ai tin vào Con của 

Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời”. Sự 

sống và tình yêu cứu độ, Thiên Chúa đã đặt để trong Đức 

Giêsu, Nguồn sống đó, khởi đầu từ việc Tin và đi trong 

đường lối Con của Người thì có sự sống đời đời. Tin và 

đón nhận niềm tin, luôn là sự tự do: có người lao vào tìm 

kiếm vật chất địa vị, có người chỉ lo đầu tư kiến thức, bỏ 

qua cơ hội đến với tình yêu gia đình, tình yêu sâu thẳm 

trong tâm tư. 

Ngày hôm nay, tình yêu vẫn là căn bản để con người tìm 

thấy bình an nội tâm, gặp gỡ nguồn hạnh phúc thật, dù 

khái niệm và thời gian, mỗi người sử dụng cách tùy tiện: 

gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu tất cả máy móc chỉ vận 

hành khi được cắm vào nguồn điện, tất cả những người 

con trưởng thành, nên người hữu ích, đều nhờ bởi ơn cha 

nghĩa mẹ, hẳn tình yêu thật, hạnh phúc thật, không thể 

không có nguồn cội. Kinh nghiệm ở trường đời cho thấy: 

mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn. Không ai yêu 

con bằng cha, cũng không ai hiểu con bằng mẹ. Yêu hay 

hiểu, cũng là ta đang sống trong mối dây thông hiệp giữa 

tình yêu nguồn cội từ Thiên Chúa, dù ý thức hay niềm tin 

của ta còn hời hợt. 

 

Nhân loại vẫn mãi mãi tìm kiếm hạnh phúc, Thiên Chúa 

từ đời vẫn là Thiên Chúa yêu thương, Người thấu biết sự 

hụt hẫng của con người là cô đơn, là thiếu vắng bình an, 

niềm vui, và qua Đức Giêsu, nhân loại biết rõ hơn:  

 

“Thiên Chúa đã yêu thế gian”. Sự hiện diện và hoạt động 

của Thiên Chúa chính là tình yêu Ba Ngôi, chúng ta được 

mời gọi để cảm nhận qua lời nói và hành động của Đức 

Giêsu. Nếu con cái thụ động theo kiểu thiên lôi chỉ đâu 

đánh đó, thì quả là vô vị ; nếu  bậc sinh thành chỉ nói cha 

mẹ yêu con, tình yêu ấy cũng nhàm chán thiếu thuyết 

phục. Nếu ông Nicôđêmô, nếu các môn đệ, nếu chúng ta 

hôm nay chỉ nghe nói và gặp Đức Giêsu hàng ngày, mà 

không tin, không sống giáo huấn của Đức Giêsu, thì cùng 

lắm chúng ta mới giống các luật sĩ biệt phái, chỉ là những 

con người lý thuyết mà thôi. 

 

Bậc làm cha mẹ còn biết nuôi dạy con cả về đời sống vật 

chất cũng như tinh thần, đấng bậc sinh thành luôn thao 

thức dạy dỗ con biết bằng hành động, hiểu bằng niềm tin: 

cha mẹ hiền để đức cho con. Thiên Chúa qua Đức Giêsu, 

Người diễn tả Nguồn tình yêu trong Đức Kitô phục sinh: 

là Cha rất mực yêu thương, là Con đầy tình bao dung, và 

là Thánh Thần dồi dào sức mạnh nâng đỡ dẫn đưa tới 

niềm vui hạnh phúc. Vũ trụ rộng lớn bao la so với đầu óc 

hạn hẹp của con người, dù chúng ta có sử dụng công 

nghệ hiện đại nhất cũng không thể hiểu tại sao Thiên 

Chúa yêu thế gian, ban Con Một Người để cứu độ nhân 

loại ? Chúng ta có hiểu, có tin Thiên Chúa yêu thương 

chúng ta hay không, song mầu nhiệm Ba Ngôi vẫn hiện 

hữu, Thiên Chúa vẫn là Nguồn cội yêu thương. Sống yêu 

thương, là cách thế chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm và 

tình yêu thương của Ba Ngôi đang hoạt động trong cuộc 

đời mỗi chúng ta. Amen. 

    Lm. Jos. DĐH. 

 

 

 
 

 

 

 


