
 

CHÚA NHẬT 13 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B   

1 – 7- 2012 

 

 “Đụng Đến Áo” 

 

Lời Chúa: (Mc 5, 21-43) 

 
21

Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. 

Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở 

trên bờ Biển Hồ. 
22

 Có một ông trưởng hội đường tên là  

Gia-ia đi tới. Vừa thấy Ðức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới 

chân Người, 
23

 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần 

chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu 

thoát và được sống." 
24

Người liền ra đi với ông. Một đám rất 

đông đi theo và chen lấn Người. 
25

 Có một bà kia bị băng 

huyết đã mười hai năm, 
26

 bao phen khổ sở vì chạy thầy 

thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật 

mang, lại còn thêm nặng là khác. 
27

 Ðược nghe đồn về Ðức 

Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ 

vào áo của Người. 
28

 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo 

Người thôi, là sẽ được cứu." 
29

 Tức khắc, máu cầm lại, và bà 

cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 

 
30

Ngay lúc đó, Ðức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình 

phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã 

sờ vào áo tôi?"
 31

 Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông 

chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: "Ai đã sờ vào tôi?"
 

32
 Ðức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều 

đó. 
33

Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho 

mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật 

với Người. 
34

 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của 

con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." 
 

35
Ðức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông 

trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền 

Thầy chi nữa?" 
36

 Nhưng Ðức Giêsu nghe được câu nói đó, 

liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin 

thôi."
 37

 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông 

Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. 
38

 Các ngài 

đến nhà ông trưởng hội đường. Ðức Giêsu thấy người ta 

khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 
39

 Người bước vào nhà và bảo họ: 

"Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Ðứa bé có chết đâu, 

nó ngủ đấy!" 
40

 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra 

ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với 

Người, vào nơi nó đang nằm. 
41

 Người cầm lấy tay nó và 

nói: "Talithakum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con:  

 

trỗi dậy đi!" 
42

 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó 

đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 
43

Ðức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc 

ấy, và bảo họ cho con bé ăn. 

 

  Suy Niệm:  

Trong cuộc đời công khai giới 

thiệu Nước Thiên Chúa, Chúa 

Giêsu đã qui tụ một số môn đệ đi 

theo Ngài và Ngài đã huấn luyện 

họ, dạy dỗ họ, làm nhiều phép lạ 

kèm theo những lời Ngài giảng 

dạy để chứng tỏ quyền của Ngài. 

Những phép lạ Chúa Giêsu làm 

minh chứng Ngài yêu thương 

nhân loại, yêu thương con người. 

Chúa Nhật 13 thường niên, năm 

B, Hội Thánh cho đọc đoạn Tin 

Mừng của thánh Máccô nói về hai phép lạ: phép lạ cứu chữa 

con gái ông Gia-ia thoát chết và phép lạ chữa người đàn bà 

loạn huyết lâu năm được khỏi. Hai phép lạ này đều là kết 

quả của lòng tin… 

 

HAI PHÉP LẠ, HAI LÒNG TIN VỮNG CHẮC: Chúng ta 

phải để cho Lời Chúa soi dẫn và Chúa Thánh Thần dùng Lời 

của Chúa để biến đổi chúng ta. Bài đọc I cho thấy Thiên 

Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài cách tốt 

đẹp, ma quỉ gây ra cái chết vì thù địch với con người, ghen 

tỵ với con người vì con người được Thiên Chúa ưu đãi, 

muốn thoát sự kềm tỏa của ma quỉ, con người phải thực 

hành sự công chính. Bài đọc 2, Đức Kitô đã thí mạng sống 

để cứu độ con người, do đó, con người phải thí mình vì anh 

em. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hướng chúng ta về lòng nhân 

hậu và chạnh thương của Chúa khi con người biết chạy tới 

với Ngài và xin Ngài cứu giúp. Hành động đức tin và gắn bó 

chặt nơi Chúa sẽ được Chúa cứu vớt. Nơi ông trưởng hội 

đường, lòng tin được bày tỏ rõ ràng, còn nơi người đàn bà, 

lòng tin rụt rè, e lệ và kín đáo. Tuy nhiên, dù lòng tin có kín 

đáo hay rõ ràng, thì chính lòng tin của con người đã giúp 

cho phép lạ xảy ra. Điều này minh chứng muốn có phép lạ 

phải có lòng tin vững vàng, lòng tin phải tỏ lộ và minh 

chứng. Ở đây, hai phép lạ. Hai con người. Hai cách biểu tỏ 

lòng tin nhờ đó, Chúa sẽ can thiệp và cứu giúp con người. 

Phải có đức tin mới có phép lạ. Phải có tấm lòng, phải có sự 

quảng đại cộng tác với nhau, như phải có sự cộng tác của 

con người với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã làm 
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phép lạ. Ông Gia-ia đã biểu lộ lòng tin lặn lội tìm tới Chúa 

Giêsu cũng như người đàn bà bị loạn huyết chỉ ao ước được 

đụng chạm tới Chúa Giêsu thì bà sẽ được khỏi. Quả thực, 

hai con người, hai cách biểu tỏ lòng tin, Chúa Giêsu đều cứu 

vớt. 

 

ĐỨC TIN LÀ YẾU TỐ RẤT QUAN TRỌNG TRONG ĐỜI 

SỐNG CHÚNG TA: Đức tin sẽ giúp con người vui sống, 

phấn khởi và hạnh phúc. Không có đức tin, không có niềm 

hy vọng, niềm tin, con người sẽ đau khổ, thất vọng, buồn 

nản, ê chề. Đời của mỗi người là một cuộc hành trình đức 

tin, là một cuộc phấn đấu không ngừng. Đức tin khác với 

tình cảm buồn vui. Tình cảm luôn thay đổi còn đức tin luôn 

bền vững. Chính vì thế, đức tin của mỗi người chúng ta phải 

vững chắc không được sống tình cảm vui buồn. Bởi vì, tình 

cảm dễ thay đổi. Vui thì khác. Buồn thì khác.Gương đức tin 

của ông trưởng hội đường và người đàn bà bị bệnh loạn 

huyết trong Tin Mừng sáng nay mời gọi chúng ta kiểm điểm 

lại thái độ sống của mỗi người chúng ta. Đời sống con người 

chúng ta có phải lúc vui chúng ta biểu lộ đức tin và ngược 

lại lúc buồn chúng ta biểu lộ đức tin khác. Chúng ta yếu đức 

tin hay luôn phó thác nơi Chúa. Chúng ta có cậy dựa vào 

những mưu kế trần gian để lươn lẹo, luồn lách để sống 

không? 

 

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ: Gương đức tin của Abraham, 

của Môsê, của Isaac, Giacóp và của nhiều người trong Tin 

Mừng phải là kim chỉ nam cho đời sống của mỗi người. 

Chúng ta có cậy dựa vào Chúa không? Bởi Chúa đã nói 

Ngài là khiên thuẫn chở che chúng ta mà. Ngài nói chúng ta 

chỉ cần tin. Chúng ta đã tin đủ chưa? Chúa nói như thế 

nhưng đó lại là cả một thách đố lớn lao đối với chúng ta. 

Chúa nói không phải những ai chỉ nói ngoài môi miệng: 

“Lạy Chúa, lạy Chúa là được rỗi, nhưng là những ai nghe và 

thực thi Lời Chúa”. Đức tin quả thật là thách đố lớn lao đối 

với mọi người. 

 

 Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để 

chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời 

Chúa. Amen. 

   *** 

 

CHÚA NHẬT 14 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 

  8 – 7 – 2012 

 

“Không Làm Ðược Phép Lạ” 

 

Lời Chúa: (Mc 6, 1-6) 

 
1
Hồi ấy, Ðức Giêsu trở về quê nhà, có các môn đệ đi theo. 

2
 

Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. 

Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông 

ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là 

làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là 

gì? 
3
 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em 

của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em 

của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và 

họ vấp ngã vì Người. 

 
4
Ðức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở 

chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và 

trong gia đình mình mà thôi." 

 
5
Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ 

đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 
6
Người lấy 

làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh 

mà giảng dạy. 

  

 Suy Niệm:   

Người ta thường nói: “Gần Chùa 

gọi bụt bằng anh”. Điều này có 

thể áp dụng cho trường hợp của 

Chúa Giêsu bởi vì trong ba năm 

đi rao giảng cùng với các môn 

đệ ở khắp nơi nào Galilêa, 

Giêrusalem, Palestina, 

Capharnaum và nhiều nơi khác, 

nơi nào đặt chân đến, Chúa 

Giêsu cũng được nhiều đám 

đông đón tiếp, trầm trồ khen 

ngợi vì những lời giảng dạy hết 

sức ấn tượng của Ngài, những 

phép lạ hết sức thuyết phục của 

Chúa. Nhưng, cái trớ trêu vẫn là người dân làng Na-da-rét, 

quê hương của Chúa Giêsu đã có thái độ hết sức thờ ơ, lãnh 

đạm đối với lần đầu tiên Ngài trở về quê nhà. Tại sao những 

người đồng hương với Chúa Giêsu lại có thái độ đó? 

 

DÂN LÀNG NA-DA-RÉT ĐÃ NGẠC NHIÊN VỀ CHÚA 

GIÊSU: Thực tế, khi trở về làng quê, vào trong Hội Đường, 

Chúa Giêsu giảng dạy một cách khôn ngoan, thông thái và 

có thẩm quyền. Người đồng hương lấy làm lạ, nghĩa là họ 

vừa thán phục, vừa lấy làm kinh ngạc. Tuy nhiên, vì quá biết 

lai lịch của Chúa Giêsu như Ngài làm nghề thợ mộc và lại là 

con bác Giuse, thợ mộc. Do đó, từ thái độ thán phục kinh 

ngạc, họ đâm ra bỡ ngỡ, nghĩa là kinh ngạc rồi nghi ngờ. 

Chính vì thế, người đồng hương càng nghĩ tới lai lịch, thân 

thế, nguồn gốc, địa vị xã hội và họ hàng, anh em của Chúa 

Giêsu, họ càng đâm ra bực bội khó chịu, nên họ châm biếm 

gọi Ngài là thợ mộc. Họ lý luận một người như Chúa Giêsu 

làm thợ mộc làm sao có thể là ngôn sứ, là Đấng Mêsia được 

ư? Họ bị xúc phạm nghĩa là bị chạm tự ái. Nên, người đồng 

hương của Chúa không thể chấp nhận một người thợ mộc 

mà họ đã quá rõ nguồn gốc làm ngôn sứ, làm Đấng cứu tinh 

của họ dù rằng Chúa Giêsu có nói giỏi, lợi khẩu đến đâu đi 

nữa và làm nhiều phép lạ, họ nhất mực nghi ngờ Ngài…Dân 

quê Na-da-rét ngạc nhiên về Chúa, và Chúa cũng ngạc nhiên 

về họ. Chúa Giêsu ngạc nhiên về người đồng hương vì họ tự 

cao tự đại, kiêu căng, cố chấp. Do thái độ kiêu căng, cứng 

lòng của người đồng hương đã khiến Chúa Giêsu không thể 

làm phép lạ như bài Tin Mừng quả quyết : “Ngài không làm 

phép lạ nào được vì họ không tin”. 
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DÂN NA-DA-RÉT CHỈ BIẾT MÙ MỜ VỀ CHÚA GIÊSU: 

Dân Na-da-rét tưởng rằng biết rõ về Chúa, nhưng quả thực 

họ biết Chúa cách rất hời hợt, thiển cận, mù mờ, chẳng hạn 

nơi sinh của Chúa họ cũng không biết. Họ cứ tưởng Chúa 

sinh ra và lớn lên tại cái làng nhỏ bé Na-da-rét nghèo nàn. 

Họ có ngờ đâu Chúa đã chọn Bêlem để sinh ra và Chúa đã 

nhập thể trong cung lòng trinh khiết của Đức Trinh Nữ 

Maria vv…Người đồng hương của Chúa biết rất mơ hồ về 

Chúa, họ không hề biết Ngài là Đấng Thiên sai, là Đấng 

Mêsia, là Đấng cứu tinh được Thiên Chúa Cha sai tới. 

“Thiên Chúa đã yêu thương trần gian đến nỗi đã sai Con 

Một của Người là Đức Giêsu Kitô, sinh bởi một người 

nữ…”. Dân làng Na-da-rét đã không hiểu gì về Con Một 

Thiên Chúa. Họ quan niệm ngôn sứ, là Đấng Mêsia phải là 

những con người siêu việt khác thường chẳng hạn như 

Môisê với 40 năm lữ hành sa mạc, Giona với sự thiêu hủy 

thành Sođoma…Những con người ấy đã khắc ghi nơi tâm 

hồn họ hình ảnh của những con người siêu việt… 

 

NGÀY NAY CHÚA VẪN NGẠC NHIÊN: Xưa Chúa 

Giêsu đã rất đỗi ngạc nhiên về thái độ cứng tin của người 

Do Thái đồng hương. Ngày nay, Chúa còn ngạc nhiên hơn 

nữa vì có biết bao Kitô hữu đã cứng lòng tin bởi vì người tín 

hữu hôm nay phải biết rõ về Chúa hơn những người Do Thái 

xưa: “người tín hữu hôm nay được học Kinh Thánh, học 

Giáo lý, nghe giảng dạy, nghe những lời giáo huấn của Hội 

Thánh”. Tuy nhiên, ngày nay lại có biết bao Kitô hữu vẫn cố 

tình cứng lòng không tin Chúa Giêsu. Có nhiều người công 

giáo đi đạo vì gia đình là đạo dòng, vì truyền thống gia đình 

nhưng kỳ thực họ không hiểu giáo lý, không lắng nghe và 

không tuân giữ Lời Chúa. 

 

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ: Chúng ta hãy tự vấn lương tâm 

xem chúng ta đã vững đức tin hay đức tin của chúng ta hãy 

còn non yếu. Chúng ta là những Kitô hữu đích thực hay chỉ 

mang nhãn hiệu là Kitô? Chúng ta đã học hỏi Giáo lỹ kỹ 

càng, lắng nghe và tìm hiểu Kinh Thánh thấu suốt hay chỉ 

hời hợt bề ngoài? Chúng ta đã sống thế nào để chứng tỏ 

chúng ta là Kitô hữu đích thật? 

 

 Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của 

Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho 

chúng con những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh 

mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh 

nghĩa của mình, và xin tăng thêm đức tin cho chúng con để 

chúng con luôn tin nhận Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên 

Chúa. Amen. 

*** 

 

CHÚA NHẬT 15  MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 

15 – 7 – 2012 

 

“Ngài Gọi Và Sai Ði” 

 

Lời Chúa: (Mc 6,7-13) 

7
Hôm ấy, Ðức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai 

đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ 

quỷ.
 8

 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi 

đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao 

bị, tiền giắt lưng; 
9
 được đi dép, nhưng không được mặc hai 

áo. 
10

 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào 

nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 
11

 Còn nơi nào 

người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi 

đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." 
12

 Các ông đi rao 

giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 
13

 Các ông trừ được 

nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi 

bệnh. 

  

 Suy Niệm:   

Một trong sứ mạng quan trọng nhất 

của người tín hữu là sống và làm 

chứng cho Chúa. Làm môn đệ của 

Chúa nghĩa là được kêu mời truyền 

giáo, loan báo Đức Giêsu Kitô cho 

muôn người. Các môn đệ của Chúa 

được Chúa huấn luyện, đào tạo và cuối 

cùng được sai đi loan báo Tin Mừng 

về Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa 

căn dặn thật kỹ, thật tỉ mỉ và rõ ràng 

khi các môn đệ ra đi truyền giáo. Chúa 

phán: “Không được mang lương thực, bao bị, tiền 

bạc…”(Mc 6, 8). Gói hành trang của các môn đệ là chiếc 

quần, chiếc áo đang mặc, cây gậy và đôi dép đi đường. 

 

Tại sao Chúa lại ra lệnh cho các môn đệ như thế? 

 

CÁC MÔN ĐỆ ĐƯỢC CHÚA SAI ĐI: Được Chúa mời gọi, 

các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Các Ngài 

được Chúa đào tạo, huấn luyện và chuẩn bị để được sai đi 

rao giảng Tin Mừng. Những năm tháng ở với Chúa được 

Chúa cho đi thực tập việc truyền giáo, làm việc tông đồ, các 

môn đệ vẫn chưa ý thức nhiều về việc truyền giáo bởi vì các 

Ngài chưa lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Biến cố Chúa 

Giêsu, Thầy của các môn đệ bị bắt, bị treo trên Thập Giá đã 

làm các Ngài hoàn toàn nao núng, hầu như tan tác. Tuy 

nhiên, khi Chúa sống lại Ngài đã về Galilê để gặp các môn 

đệ, để sống với các Ngài, để làm chứng về tất cả những điều 

Ngài đã nói với các môn đệ khi Ngài còn sống. Và trước khi 

về trời, Chúa đã sai các môn đệ ra đi làm chứng cho Chúa 

trên khắp cùng bờ cõi trái đất. Các môn đệ đã nhớ lại Lời 

của Chúa: “Ra đi truyền giáo, không được mang lương thực, 

bao bị, tiền bạc…”. Lệnh truyền giáo và lời căn dặn của 

Chúa muốn các môn đệ phải ghi khắc: “Con chồn có hang, 

chim trời có tổ, con Người không có chỗ dựa đầu”. Chúa 

muốn các môn đệ hoàn toàn nương tựa vào Chúa, phó thác 

tuyệt đối cho tình yêu quan phòng của Chúa và lòng quảng 

đại vị tha của mọi người. Thân phận của người được sai đi là 

thế. Ra đi mà không có gì gọi là đảm bảo, không có gì dính 

bén. Đi đâu cũng đến và luôn sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. 

Thành công không vênh vang và thất bại không chán nản 

vv… 
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CHÚA TIN TƯỞNG CÁC MÔN ĐỆ: Mặc dầu với một con 

số ít ỏi các môn đệ khi Chúa về trời, và dù khả năng của các 

Ngài xem ra có hạn không đủ để có thể chu toàn sứ mạng 

lớn lao. Tuy đức tin của các Ngài còn chập choạng, nhưng 

với ơn sủng và thiện chí thiện tâm, các môn đệ sẽ hoàn tất 

sứ mệnh Chúa trao phó. Đọc lại Tin Mừng và sách Công Vụ 

Tông Đồ, chúng ta nhận thấy sau khi đã lãnh nhận Chúa 

Thánh Thần, các tông đồ ra đi khắp mọi mọi nơi làm chứng 

cho Chúa, các Ngài không sợ bất cứ điều gì: roi vọt, tù đầy, 

chết chóc. Lịch sử minh chứng ngoại trừ Gioan, tất cả các 

môn đệ khác đều đổ máu đào hy sinh mạng sống để làm 

chứng cho Chúa. Nước Trời thoạt đầu chỉ là một hạt cải nhỏ 

bé, qua lời rao giảng của các tông đồ và nhiều người kế tiếp 

đã trở thành cây lớn, cành lá sum sê, bao phủ cả trái đất, 

chim trời khắp nơi, khắp thế giới đã có nơi cư ngụ, đã có nơi 

đậu trú chân. 

 

CHÚA SAI CHÚNG TA ĐI: Là con của Chúa và con của 

Hội Thánh, Chúa và Hội Thánh vẫn sai chúng ta đi làm 

chứng cho Chúa, làm chứng cho Nước Thiên Chúa. Từ xưa 

đến nay đã có biết bao nhiêu lớp người được sai đi loan báo 

Tin Mừng, làm chứng cho sự thật, cho Chúa Giêsu. “Khốn 

thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Co 9, 16). 

Thánh Phaolô đã thốt lên như thế, câu nói ấy cũng phải là 

câu nói của mỗi người chúng ta. Chúa sai chúng ta đi và vẫn 

trao cho chúng ta những điều quí giá như là hành trang để 

chúng ta lên đường. Chúa trao cho chúng ta quyền rao giảng 

Tin Mừng, quyền trừ quỉ và quyền chữa bệnh. Chúng ta hãy 

lên đường chia sẻ niềm vui, làm chứng cho Chúa và xua trừ 

những thói hư tật xấu ra khỏi người khác, đó là xua trừ ma 

quỉ. An ủi những người gặp khó khăn là phương cách chữa 

bệnh. 

 

ÁP DỤNG THỰC TẾ: Chúng ta là những Kitô hữu thế kỷ 

XXI, chúng ta có phụ lòng Chúa hay không? Chúng ta có 

mau mắn lên đường làm chứng cho Chúa và giới thiệu Chúa 

cho nhiều người hay không? Chúng ta có đáp ứng lại lời 

mời gọi của Chúa và ý thức sứ mệnh của Giáo Hội là truyền 

giáo hay không? 

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai các tông đồ ra đi loan báo Tin 

Mừng, hôm nay, giờ đây nhờ lời cầu bầu của các tông đồ, 

xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để chúng con 

làm chứng cho Chúa và làm nhân chứng cho Chúa bằng 

chính cuộc sống của chúng con. Amen. 

 

*** 

 

CHÚA NHẬT  16  MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 

22 – 7 – 2012 

 

               “Chạnh Lòng Thương” 

 

Lời Chúa: (Mc 6,30-34) 

Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, 
30

 các Tông Ðồ tụ họp 

chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc 

các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 
31

Người bảo 

các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh 

vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Quả thế, kẻ lui người tới quá 

đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 
32

 

Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang 

vắng.
 33

 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp 

các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước 

cả các ngài. 
34

Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám 

người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên 

không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều 

điều. 

 

 Suy Niệm:  
Sau những ngày ra đi mọi 

nơi làm việc truyền giáo, 

loan báo Nước Trời, các 

môn đệ đã gặt hái được 

nhiều thành quả thật tốt 

đẹp. Người ta có thể ví 

được đây là lúc vàng son 

của các môn đệ. Do đó, 

các Ngài trở về gặp Chúa 

Giêsu và sung sướng kể 

lại cho Thầy của mình 

nghe mọi việc các Ngài 

đã làm được, mọi thành 

công các Ngài đã gặt hái. 

Chúa Giêsu sau khi nghe 

các môn đệ trình bày sự 

việc, kể lại những thành tựu tốt đẹp họ đã gặt hái trên đường 

truyền giáo. Chúa Giêsu đã khuyên các Ngài hãy rút lui vào 

nơi vắng vẻ để cầu nguyện và nghỉ ngơi… 

 

MỘT SỰ THÀNH CÔNG NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG 

CỦA CÁC MÔN ĐỆ: Các môn đệ được Chúa cho ra đi các 

nơi thực tập truyền giáo. Nhờ học hỏi nơi Chúa Giêsu, nhờ 

sự nâng đỡ của Ngài và sự tác động của Chúa Thánh Thần, 

các môn đệ đã gặt hái hết thành công này tới thành công 

khác. Sự thành công của các môn đệ ngoài dự tưởng của các 

Ông bởi vì có những người nhờ lời giảng dạy của các Ông 

đã tìm được Chúa, có những người, các môn đệ đặt tay đã 

làm cho họ được khỏi bệnh, có những người bị quỷ dữ hành 

hạ đã được các môn đệ cứu sống. Các môn đệ quả thực đã 

rất hạnh phúc và thành công. Trong cuộc đời làm môn đệ, có 

lẽ không lúc nào các Ông cảm thấy hãnh diện và sung sướng 

bằng lúc này vì những thành công tới với các Ông một cách 

rất dễ dàng và xem ra thật nhẹ nhàng. Những thành công 

này có lẽ đã làm cho các Ông quên đi những điều căn bản 

nhất Thầy mình đang muốn các Ông phải tuân thủ, vâng lời. 

 

ANH EM HÃY LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI THANH 

VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI ĐÔI CHÚT: Vâng, làm gì không 

hạnh phúc bằng những công việc của các môn đệ Chúa được 

người ta đón nhận và những thành quả truyền giáo ấy như là 

những việc vàng son nhất của của môn đệ? Chính vì thế, các 
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môn đệ đã rất phấn khởi thuật lại những kết quả xem ra rất 

thành công của các Ông cho Chúa Giêsu nghe. Chúa hiểu 

tường tận những thành quả của các môn đệ, nhưng Ngài lưu 

tâm đến con người của các môn đệ hơn các công việc. Chúa 

muốn các môn đệ hãy lánh xa sự ồn ào, tránh xa dân chúng, 

Ngài muốn các môn đệ nghỉ ngơi bởi vì công việc nhiều 

ngày qua đã làm các ông quá vất vả, quá mệt mỏi, Chúa 

muốn các Ông để cho tâm hồn yên tĩnh, lắng đọng để Thầy 

và trò được sống trong sự thân mật tri giao và để Thầy và trò 

có dịp hàn huyên rút ra những ưu khuyết điểm, những gì cần 

phải củng cố, những gì cần phải phát triển vv… Việc Chúa 

Giêsu muốn các môn đệ phải nghỉ ngơi, phải cầu nguyện, 

phải rà soát lại công việc quả thực rất cần thiết. Có rà soát 

công việc, có thẩm định lại những biến cố để cho tâm hồn 

tĩnh lặng và để Chúa nói những việc đó mới thật cần thiết . 

Chúa muốn cho các môn đệ của Ngài yên tĩnh, lắng đọng 

tâm hồn và giãn xả nghỉ ngơi là để công việc truyền giáo 

còn dài càng ngày càng tốt đẹp hơn. 

 

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ: Ngày nay, thế giới càng lúc 

càng văn minh, tiến bộ, người ta thích ồn ào hơn thích yên 

lặng để nhìn lại những gì đã làm được. Người ta thích nhìn 

thấy những thành công trước mắt hơn là thích suy tư, suy 

nghĩ vv… Sự ồn ào bên ngoài nhiều khi lấn át tất cả những 

gì thâm sâu. Đức Hồng Y Etchaygaray đã nói một câu rất 

chí lý: “Người ta dễ nghe thấy tiếng cây đổ hơn là tiếng tí 

tách của hàng triệu triệu những hạt mầm đang cố ngoi lên 

khỏi mặt đất”. Những thành tựu trước mặt con người dễ 

nhận ra hơn là những cố gắng đã phải mất biết bao thời gian 

ấp ủ mới đi tới thành công. Đường vào Nước Trời là đường 

hẹp bởi vì Chúa đã nói: “Ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ 

mình, vác thập giá mà theo Thầy…” Muốn đi xa cần phải 

dừng bước để ngơi nghỉ và rồi lại tiếp bước. Muốn học tốt 

phải có kế hoạch, có thời giờ hợp lý. Muốn tới đích phải có 

định hướng .vv… 

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết bắt chước Chúa 

biết lui vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Xin 

cho chúng con đừng tự phụ với những thành công gặt được 

và cũng đừng chán nản với những thất bại ê chề, nhưng biết 

dừng, biết lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng Chúa chỉ bảo. 

Amen. 

      ***  

 

CHÚA NHẬT 17  THƯỜNG NIÊN NĂM B 

29 – 7 – 2012 

 

“Chúa Nuôi Sống Dân” 

 
Lời Chúa: (Ga 6,1-15) 

 
1
Hôm ấy, Ðức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi 

là Biển Hồ Tibêria. 
2
 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, 

bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho 

những kẻ đau ốm. 
3
 Ðức Giêsu lên núi và ngồi đó với các 

môn đệ. 
4
 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người 

Do thái. 

 
5
Ngước mắt lên, Ðức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng 

đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra 

bánh cho họ ăn đây?" 
6
 Người nói thế là để thử ông, chứ 

Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 
7
Ông Philípphê đáp: 

"Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ 

cho mỗi người một chút".
 8

Một trong các môn đệ, là ông 

Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: 
9
 "Ở đây có 

một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng 

với bằng ấy người thì thấm vào đâu!"  

 
10

Ðức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi". 

Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn 

ông đã tới khoảng năm ngàn. 
11

 Vậy, Ðức Giêsu cầm lấy 

bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. 

Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao 

nhiêu tùy ý.  

 
12

Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu 

lại những miếng thừa kẻo phí đi". 
13

 Họ liền đi thu những 

miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn 

lại, và chất đầy được mười hai thúng.  

 
14

Dân chúng thấy dấu lạ Ðức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông 

này là vị ngôn sứ, Ðấng phải đến thế gian!" 
15

Nhưng Ðức 

Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên 

Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. 

 

 Suy Niệm:  
 

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu chúng ta không khỏi ngạc 

nhiên, vui mừng và thán phục Chúa bởi vì Ngài đã làm 

nhiều phép lạ ngoài sức tưởng tượng của con người. Phép lạ 

Chúa làm cho bánh và cá hóa thành nhiều để nuôi nhiều 

ngàn người ăn mà đọan Tin mừng của thánh Gioan tường 

thuật ngày hôm nay minh chứng cho nhân loại thấy quyền 

năng tuyệt vời của Chúa. Tại sao Chúa lại làm phép lạ? Và 

phép lạ hôm nay nói gì với chúng ta, với nhân loại? 

 

MỘT PHÉP LẠ NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA 

CON NGƯỜI: Khi theo Chúa, có người thường chỉ trích, 

phê phán, đạo công giáo chỉ lo thiên Đàng, chỉ chú ý tới đời 

sau mà quên đi cái hiện tại. Không phải thế, nếu nghĩ như 

thế quả thực người ấy chưa hiểu gì về đạo công giáo, chưa 

hiểu gì về Đức Giêsu Kitô. Đọc Phúc Âm có lẽ người ta sẽ 

có cái nhìn khác, sẽ có đánh giá đúng hơn, công bằng hơn. 

Chúa không chỉ dạy con người ta chỉ biết đời sau mà ngược 

lại khi đi rao giảng, Chúa nói về nước Trời, về đời sau 

nhưng Ngài không quên cái thực tế đang diễn ra trước mắt, 

xung quanh và ở ngay bên Ngài. Chúa loan báo nước Thiên 

Chúa, nhưng Ngài chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. 

Chúa quan tâm tới thân xác con người. Chúa đem lại ơn an 

bình và ơn cứu độ cho thân xác và tâm hồn của con người. 

Chúa đã nhập thể làm người, nên Ngài đã cảm nghiệm được 

thế nào là đói, thế nào là khát, thế nào là lạnh, thế nào là mệt 
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mỏi. Đoàn lũ đông đảo dân chúng kiên trì đi theo Ngài sau 

nhiều ngày nghe Ngài rao giảng, lòng họ, tâm hồn họ phấn 

khởi, vui tươi, nhưng bụng họ thì đang đói. Chúa đã hiểu 

thấu cái đói khi Ngài ở trong sa mạc lúc Ngài ăn chay, cầu 

nguyện. Do đó, Chúa muốn đãi dân chúng hôm đó một bữa 

tiệc đơn sơ, bất ngờ nhưng ngon miệng và đầy đủ. Chúa gợi 

ý cho các môn đệ: “Ta mua đâu được bánh cho những người 

này” (Ga 6, 5). Chúa đặt các môn đệ vào nỗi bận tâm của 

họ. Ngài cần sự cộng tác của các môn đệ và con người. 

Chúa cần Anrê giới thiệu với Ngài một em bé. Chính em bé 

trai dâng tặng Chúa bữa ăn trưa của em. Chúa cần các môn 

đệ ổn định, sắp xếp chỗ ngồi cho dân trên bãi cỏ xanh. Nhờ 

Anrê, nhờ em bé với năm chiếc bánh và hai con cá. Nhờ các 

môn đệ cộng tác. Phép lạ lớn lao, lạ lùng đã được thực hiện. 

Phép lạ này đã nằm ngoài sức dự tưởng của con người. Phép 

lạ hôm nay nói lên tình thương vô biên và sự quan tâm hoàn 

toàn con người của Chúa đối với con người, đối với tha 

nhân. 

 

THẾ GIỚI MUÔN THỜI LUÔN CẦN ĐƯỢC CHIA SẺ: 

Trên thế giới có người nghèo người giàu, có nước nghèo 

nước giàu. Thế giới cần được chia sẻ cho nhau để mọi người 

đỡ đau khổ, đỡ đói nghèo. Thiên Chúa đã dựng nên một trái 

đất tươi xinh, nhưng nghèo đói vẫn luôn có đó vì đó là thế 

giới con người. 

 

Thế giới con người chưa phải là hoàn thiện vì thế giới này 

chưa phải là thiên đàng. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con 

cá, Chúa có thể làm no thỏa hơn 5.000 người ăn. Con người 

sẽ đẹp hơn và tốt hơn nếu họ biết chia sẻ, cảm thông và yêu 

thương nhau. Phép lạ sẽ xảy ra, sẽ được thực hiện, nếu 

những người con Chúa biết chia sẻ cho nhau. Đừng bắt 

Chúa, đừng đòi hỏi Ngài phải làm phép lạ, nhưng trước hết, 

các Kitô hữu hãy biết cảm thông, chia sẻ cho nhau vì chính 

họ đã lãnh nhận Tin Mừng của Chúa là Tin Mừng của yêu 

thương và chia sẻ. Phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá hóa 

nên nhiều dạy con người và nhân loại phải biết yêu thương, 

quan tâm và chia sẻ cho nhau. 

 

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ: Ở đâu cũng vậy, ở nước nào và 

ở thế giới muôn thời luôn cần đến những con người giàu 

lòng yêu thương, nhân đạo. Thế giới luôn cần những con 

người thiện nguyện dám hy sinh sống chết cho tha nhân. 

Thế giới luôn cần những bàn tay nhân ái, luôn cần những 

con tim mở rộng để chia sẻ và yêu thương. Những Phanxicô 

khó khăn, những Gandhi, những Albert Schweitzer, những 

Têrêsa Calcutta vv… quả đang là những tấm gương sáng 

chói để hướng dẫn và soi đường cho nhiều người ra đi phục 

vụ muôn người khốn khổ bất hạnh. 

 

Cầu Nguyện: 

 

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con 

luôn biết sống yêu thương, chia sẻ góp phần nhỏ bé của 

chúng con vào công việc phục vụ anh em nghèo khó sống 

gần kề chúng con. Amen. 

 

Bông Hồng Tặng Mẹ 
 

"Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm; 

ai kính mẹ thì tích trữ kho báu." 

(Huấn ca 3:3-4) 

 

Chúc Mừng Ngày Hiền Mẫu 

MARIA TRẦN THỊ THỜI 

 

Bông hồng tặng Mẹ dấu yêu 

Ôi con biết nói bao nhiêu cho vừa 

Nhưng dầu sao cũng không thừa 

Ghi sâu tình Mẹ hằng chừa cho con 

Hình hài em bé Mẹ mong 

Oe-oe con khóc nỉ non chào đời 

Nụ hôn của Mẹ diệu vời 

Giang tay Mẹ tạ ơn Trời trên cao 

Tháng ngày thân phận lao đao 

An nhiên dù phải đảo chao phiền sầu 

Nhọc nhằn Mẹ vẫn thắm mầu 

Giúp con khôn lớn Mẹ cầu cho con 

Mẹ ơi, lòng Mẹ sắt son 

E dè con hát núi non ân tình! 

* Nguyễn Sông Núi 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, May 11, 2012) 

 

 

Tưởng Niệm Hiền Phụ 
 

"Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, 

công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp cho cân xứng?" 

(Huấn ca 8:28) 

 

Tưởng Niệm Thân Phụ Phêrô Nguyễn Văn Chúc 

Về Nhà Cha đêm 27-4-2007 tại San Jose, CA. 

Thượng thọ 94 tuổi. Requiescat In Pace. 

 

Thân Phụ tôi đã về Trời 

Ưu sầu tiễn biệt đưa người ra đi 

Ơn cha nghĩa mẹ thiên thi 

Núi cao biển rộng không chi sánh bì 

Giờ đây con biết nói gì 

Nhớ Thầy đã sống chỉ vì đàn con 

In hình Thầy vẫn ước mong 

Êm đềm xây dựng từ trong gia đình 

Mẹ luôn săn sóc tận tình 

Hầu như hiến trọn thân mình hy sinh 

Im nghe tiếng Chúa lặng thinhl 

Êm êm Mẹ đọc câu kinh nhiệm mầu 

Nhớ Thầy trước mặt Nhà Chầu 

Phận con báo đáp nguyện cầu thiết tha 

Hương trầm bay tỏa nhan Cha 

U huyền con nhớ bao la ơn Thầy! 

* Nguyễn Sông Núi 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, June 7, 2012) 
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