
 
 

 
 
 
 
 

 
CHÚA NHẬT   14 THƯỜNG NIÊN  NĂM B 

5 – 7 – 2015 
“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: 
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Chúa Giêsu về 
thăm quê nhà Nadarét, và trong ngày sabát, Ngài vào giảng 
dạy giáo lý trong hội đường: (Mc 6, 1-2). Chúng ta hãy cùng 
nhau suy niệm về sự quan trọng  của việc dạy giáo lý và học 
giáo lý. 
Chúa Giêsu chú trọng về dạy giáo lý. Chúa Giêsu là người 
chuyên môn dạy giáo lý: “Ai nấy trong hội đường đều chăm 
chú nhìn Chúa Giêsu. Chúa bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã 
ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người 
đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ 
miệng Chúa” (Lc 4,20-22). 
Khi vừa ra giảng đạo, Chúa Giêsu đã nói lại lời của tiên tri 
Isaia áp dụng về Đấng Cứu Thế loan báo Tin Mừng: “Chúa 
Giêsu vào hội đường như Chúa vẫn quen làm trong ngày  
sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Chúa cuốn 
sách ngôn sứ Isaia. Chúa mở ra, gặp đoạn chép rằng: “Thần 
Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để 
tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,16-18). 
Chúa Giêsu chú trọng về việc dạy giáo lý ngay khi đang còn 
12 tuổi: “Sau ba ngày, hai ông mới tìm thấy con trong Đền 
thờ đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu 
hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và 

 
 

 
 
những lời đối đáp của cậu” (Lc 2, 46-47). Trong ba năm hoạt 
động công khai, Chúa Giêsu có mặt nơi đâu thì Ngài dạy 
giáo lý nơi đó: dạy trên núi, nơi bờ biển, ngoài khắp đồng 
bằng, tại bờ giếng, trong nhà hội, nơi tư gia: “Chúa Giêsu đi 
các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao 
giảng Tin Mừng Nước Trời...” (Mc 9,35). 
 
Chúa Giêsu muốn dạy giáo lý cho mọi người và mọi nơi, 
nên Ngài không bao giờ dừng chân lâu tại một chỗ: “Đám 
đông tìm Chúa Giêsu, đến tận nơi Chúa đã đến, và muốn giữ 
Chúa lại, kẻo Chúa bỏ họ mà đi. Nhưng Chúa nói với họ: 
"Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các 
thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." (Lc 
4,42-43). 
 
Chúa Giêsu bắt buộc mọi người phải học giáo lý để biết 
Chúa mà được sự sống đời đời: “Sự sống đời đời, đó là họ 
nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận 
biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17, 3). 
 
Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi thực tập truyền giáo bằng 
cách nói cho người ta nghe những lời Chúa Giêsu đã dạy: 
“Chúa sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa 
lành bệnh nhân. ...Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan 
báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi” (Lc 9,1-6). 
 
Chúa Giêsu bắt buộc các Tông đồ phải đi rao giảng Tin 
Mừng khắp nơi và cho mọi người: "Anh em hãy đi khắp tứ 
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 
Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, sẽ 
bị kết án” (Mc 16,15-16). 
 
Các Tông đồ chú trọng về việc dạy giáo lý. Khi Chúa Giêsu 
lên trời, các Tông đồ lo giảng dạy Lời Chúa, lo giảng dạy 
giáo lý: “Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông 
không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô 
Giêsu” (Cv  5,42). 
 
Để có thể tập trung vào việc dạy giáo lý, các Tông đồ giao 
các việc khác cho các Phó tế: “Nhóm Mười Hai triệu tập 
toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng 
Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, 
thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người 
được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi 
sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ 
chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa” (Cv 6,2-4). 
 
Giáo Hội chú trọng về việc dạy giáo lý và học giáo lý. Giáo 
Hội kinh nghiệm rằng sự ngu dốt giáo lý là căn nguyên của 
sự sa sút Đức Tin, của sự chối bỏ Đức Tin, vì thế, Giáo Hội 
bắt buộc ai muốn trở lại, phải hết sức chuyên cần học giáo lý  
trước khi được chịu phép Rửa Tội. 
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Giáo Hội dạy những kẻ đã chịu phép Rửa Tội rồi, cần phải 
siêng năng đi học giáo lý để giữ vững Đức Tin. Đức Tin là 
kho tàng quý báu nhất của người công giáo. Giáo Hội luôn 
tìm đủ mọi cách để bảo vệ Đức Tin nơi con cái mình, không 
chịu để cho Đức Tin nơi con cái mình bị mòn mỏi, bị mai 
một. Giáo Hội cho việc huấn luyện Đức Tin là một trong 
những việc chính yếu của mình. Giáo Hội xem việc huấn 
luyện Đức Tin cho con cái mình là ưu tiên hàng đầu. Giáo 
Hội đòi buộc phải dành mọi tài sản, mọi nhân lực, mọi tài 
lực cho việc huấn luyện Đức Tin nơi con cái mình. Nếu việc 
dạy giáo lý và việc học giáo lý không được ưu tiên chú 
trọng, thì trong thời buổi duy vật, vô thần và hưởng thụ vật 
chất nầy, nguy cơ băng hoại Đức Tin, lơ là Đức Tin, chối bỏ 
Đức Tin là điều rất dễ xảy ra. 
 
Ma quỷ rất sợ việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý. Kẻ 
thù của Giáo Hội rất sợ việc chúng ta dạy giáo lý và học 
giáo lý. Điều chúng ta đem lại nhiều ích lợi nhất cho Giáo 
Hội, là việc chúng ta dạy giáo lý và học giáo lý. Qua việc 
dạy giáo lý và học giáo lý, chúng ta được những chân lý 
Đức Tin soi đường dẫn lối về Trời, an ủi chúng ta trong 
cuộc đời đau thương, ban sức mạnh cho chúng ta biết luôn 
sống đẹp lòng Chúa, và làm cho chúng ta sống hạnh phúc 
vui vẻ trong cuộc đời tạm này. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa, xin Chúa ban muôn ơn lành cho chúng con trong 
việc chúng con dạy giáo lý và học giáo lý. Lạy Mẹ Maria là 
Đấng luôn lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và sống 
Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, xin Mẹ đồng hành với chúng 
con trong việc chúng con dạy giáo lý và học giáo lý. Lạy 
Các Thánh Tổ Tiên Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng 
con luôn có Đức Tin kiên vững nhờ việc dạy giáo lý và học 
giáo lý. Amen. 

 
*** 

 
Chúa Nhật 15 THƯỜNG NIÊN  NĂM B 

12 – 7 - 2015 
“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:  
 
Tin Mừng hôm nay Thánh Marcô viết trước khi sai các môn 
đệ ra đi rao giảng, Chúa Giêsu căn dặn thật kỹ: chỉ được 
mang theo cây gậy và mang dép, ngoài ra không mang theo 
gì khác: không lương thực, không tiền bạc, áo xống…  
Cây gậy và dép là cần thiết cho những chuyến đi dài. Ngoài 
ra, mọi sự sẽ được giải quyết tại chỗ tùy hoàn cảnh. Ra đi 
rao giảng không phải là tìm cho mình những bảo đảm vật 
chất, những tiện nghi. Người giảng chỉ cần mang trong lòng 
Tin Mừng mà thôi.  Những điều Ngài căn dặn đều được nhìn 
thấy nơi Ngài. Ngài “không có nơi tựa đầu”, không tiền, 
không bạc, hoàn toàn tay không. Các môn đệ của Ngài 
không thể nào đi con đường khác. Nhờ đó, họ cảm thấy nhẹ 
nhàng, không vướng mắc gì cả khi dấn thân cho sứ mệnh.  
Công Đồng Vatican II, trong sắc lệnh về truyền giáo (Ad 
gentes) đã nêu rõ: “Giáo Hội (…) nhờ Chúa Thánh Thần 
thúc đẩy,(…) cũng tiến bước trên con đường mà Chúa Giêsu 
đã đi, là nghèo khó, vâng phục, phục vụ và tự hiến thân cho 
đến chết”. Chúng ta không thể ra đi mang cồng kềnh những 
hành trang vật chất. Con người truyền giáo là con người 
dám “cho không cuộc đời của mình” như Thầy Chí thánh, 
mới có thể đem lại những mùa gặt phong phú. 
 
Phải ra đi. Truyền giáo là ra đi, vì “lúa chín đầy đồng mà thợ 
gặt lại ít”. Thế giới mênh mông, Giáo Hội vẫn còn là một 
con thuyền nhỏ trên biển cả nhân loại. Giáo Hội vẫn ước 
mong làm sáng tỏ Tin Mừng trên khắp thế giới. Mỗi người 
Công giáo phải cảm thấy bị thôi thúc ra đi khỏi chân trời 
hẹp hòi của mình, đi vào chương trình mênh mông của 
Thiên Chúa là “cứu vớt tất cả mọi người”.  
 
Chúng ta làm được gì?  Xem ra chúng ta nhỏ bé quá, chúng 
ta cảm thấy mình như một hạt cát, chẳng có giá trị gì, làm 
sao “rao giảng Tin Mừng” như Chúa muốn?  Chúng ta nhỏ 
bé đó là điều hiển nhiên, nhưng chúng ta không làm gì một 
mình. Một mình, chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ, nhưng chúng ta 
là  Giáo Hội. Chúng ta làm theo Giáo Hội, với Giáo Hội và 
trong Giáo Hội, nghĩa là với tất cả anh chị em chúng ta.  
Chúng ta ra đi không phải do sáng kiến riêng của chúng ta, 
mà là được “sai đi”. Chúng ta lãnh nhận sứ mệnh từ nơi 
Chúa, trong luồng gió của Thánh Thần, chỉ một điều quan 
trọng là chúng ta “dám” ra đi hay không.  
 
Chúng ta có dám ra đi với sự khó nghèo khiêm tốn, buông 
bỏ tất cả những gì là tham vọng cá nhân hay trần thế không?  
Chúa muốn chúng ta ra đi với bàn tay trắng, chỉ có cây gậy, 
là niềm tin tuyệt đối vào Đấng đã sai chúng ta đi. Chúng ta 
không mang theo hành trang nào ngoài “Chúa Giêsu Kitô” 
và “Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá”.  Đây là 
điều dễ vì chúng ta luôn luộm thuộm đủ các thứ: tham vọng, 
kiêu căng và bao nhiêu ước mơ không phải là Chúa. Chúng 
ta vẫn mang theo “con người cũ” của chúng ta. Phải tẩy xóa 
tất cả những gì có thể ngăn cản lời Chúa. Người tông đồ, 
càng bỏ mình, thì càng vâng phục ý Cha mới có thể chuyển 
thông sứ điệp của Chúa. Chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, 
trong sự sống cũng như sự chết, như các Tông Đồ, như 
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Phaolô, lời nhỏ bé của chúng ta mới mang lấy sức mạnh cần 
thiết để đi vào các tâm hồn.  
 
Người Tông Đồ phải đặt tất cả niềm tin vào Đấng đã kêu gọi 
và sai mình đi mới đủ khả năng lột mặt nạ và xua đuổi ma 
quỷ, vì đôi khi, chúng ta không trừ quỷ được “phải ăn chay 
và cầu nguyện”.  Sai các Tông Đồ đi rao giảng, Chúa Giêsu 
ân cần dặn dò các ông, cả về vấn đề vật chất như “ăn những 
gì người ta dọn cho”, “ở lại trong một nhà mà thôi, không đi 
nhà này đến nhà khác”, tìm những gì thích hợp cho mình. 
Người Tông Đồ không tìm tiện nghi cho chính mình để 
hưởng thụ. Đi rao giảng là “cho không” tất cả, chỉ bằng lòng 
với những gì tối thiểu, và nếu cần, cũng hiến dâng mạng 
sống cho sứ mệnh.  
 
Hôm nay, Chúa vẫn sai chúng ta đi, những người đang mang 
Tin Mừng trong cuộc sống của mình. Phép Rửa tội là một 
hồng ân nhưng không làm cho chúng ta được sáp nhập vào 
Chúa Kitô. Phép Thêm sức là lệnh truyền ra đi. Thánh Thần 
Chúa tung chúng ta ra khắp nẻo đường cuộc sống. Không ai 
được phép nói rằng: tôi nhỏ bé, bất tài, dốt nát… Chúa 
Giêsu chỉ đòi hỏi chúng ta tin vào Ngài thôi.  
 
Truyền giáo là biến cuộc sống hằng ngày thành một tuyên 
xưng đức tin sống động và rõ rệt: “Khốn cho tôi nếu tôi 
không rao giảng (Tin Mừng)!” Tin Mừng chính là chúng ta, 
là cuộc sống hôm nay, cuộc sống hướng thẳng vào Chúa, 
trao trọn cho Chúa. Một giáo dân đã nói: “Từ khi có Chúa 
Giêsu, mỗi cuộc đời của người tín hữu là một quyển Tin 
Mừng thứ năm”.  
 
Hôm nay, trên bàn thờ này, Chúa Giêsu vẫn đến và sai 
chúng ta đi. Kết thúc thánh lễ, chủ tế nói: “Lễ xong, chúc 
anh chị em đi bình an”. Chúng ta quy tụ lại để cùng nhau 
chia sẻ Mình Máu Thánh Chúa, để “được no say tình Chúa” 
và ra đi. Cuộc sống chính là môi trường rao giảng của mỗi 
người. Chúng ta ra đi vào đời, không phải đơn độc, mà cùng 
với Chúa, mang Chúa trong tâm hồn…và thông chuyển tình 
yêu Chúa cho mọi người chung quanh. Chỉ cần biết: phục 
vụ và yêu thương. LM Trầm Phúc 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa, con vừa muốn làm tông đồ cho Chúa, vừa muốn 
dấn thân phục vụ tha nhân, nhưng cũng vừa muốn sống một 
cuộc đời sung sướng, đầy đủ, được ăn trên ngồi trốc, được 
hưởng mọi ưu đãi của thế gian. Xin Chúa giúp cho con hiểu 
rằng con chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Nếu muốn 
chọn cả hai, con sẽ đi vào con đường của các ngôn sứ giả, 
Xin giúp con biết chê bai sự giả dối ấy Amen 
 
     *** 
 

CHÚA NHẬT   16  THƯỜNG NIÊN  NĂM B 
19  – 7 – 2015 
“Quan Tâm” 

 
 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: 

 
Theo thống kê của các nhà 

tâm lý, xã hội học, hiện 
nay tình trạng ly hôn, phá 
thai, người già bị bỏ rơi, 
thanh thiếu niên bị tha 
hóa về mặt đạo đức ngày 
càng cao. Điều này đã 
đưa đến những nỗi đau, 
gánh nặng cho gia đình, 

xã hội và Giáo Hội.  
 
Về đời sống Đức tin của người mang danh hiệu Kitô hữu 
ngày càng bị phai mờ theo cấp số nhân, đặc biệt là giới trẻ, 
trung niên qua việc thờ ơ với Tin Mừng, thánh lễ và các giờ 
kinh nguyện gia đình. Tất cả những hệ quả trên đều khởi đi 
từ sự thiếu quan tâm, săn sóc một cách tận tình của các bậc 
làm cha, làm mẹ và những người có trách nhiệm. 
 
Lời Chúa trong phụng vụ thánh lễ hôm nay giới thiệu cho ta 
tấm gương luôn quan tâm, săn sóc của Đức Kitô. Vâng! 
Khởi đi từ tình yêu của một vị Thiên Chúa, như lời minh 
định của thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu” (Ga.4,8). Vì 
yêu và quan tâm đến con người nhân loại, Đức Kitô đã từ bỏ 
ngôi vị Thiên Chúa, xuống trần mặc lấy thân phận con 
người yếu đuối, ngoại trừ tội lỗi (x.Pl.2,6-8) để dạy dỗ, mạc 
khải chân lý và sâu thẳm hơn nữa là đem lại cho con người 
nhân loại nguồn ơn cứu độ. 
 
Vâng! Để tình yêu được trọn vẹn thì không thể nào thiếu sự 
quan tâm, săn sóc đến người mình yêu. Sự quan tâm, săn 
sóc không chỉ là trách nhiệm, bổn phận, nhưng là một món 
quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người nhân 
loại ngang qua Đức Kitô. Nhờ sự quan tâm, săn sóc với 
nhau và cho nhau trong mọi mối tương quan mà tình yêu 
ngày càng triển nở và đẹp tựa những bức tranh tuyệt mỹ…  
 
Khi mặc lấy thân phận yếu đuối và sống trong mái ấm gia 
đình, Đức Kitô đã quan tâm đến cha mẹ Ngài là Đức Maria 
và Thánh Cả Giuse qua đức vâng lời như Kinh Thánh đã 
trình thuật: “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở 
về Nazareth và hằng vâng phục các Ngài” (Lc.2,51).  
 
Với những người đồng bào, đồng đạo Ngài quan tâm đến 
niềm vui cũng như nỗi buồn qua việc Ngài cùng chung vui 
nơi tiệc cưới Cana (x.Ga.2,1-12); an ủi người đàn bà góa  
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thành Na-in (x.Lc.7,11-17); Ngài rơi lệ trước đám tang của 
gia đình Bê-ta-ni-a (x.Ga.11,1-44); Ngài thăm viếng người 
bệnh hoạn yếu đau qua việc đến với nhạc mẫu của ông 
Phêrô(x.Mt.8,14-15), hay lúc Ngài đến với cô con gái của vị 
thủ lãnh(x.Mt.9,18-26)….. 
Với người tội lỗi luôn mang trong tâm những mặc cảm vì bị  
người cùng thời ruồng bỏ, Ngài đã đến để kêu gọi, động 
viên và an ủi như đã đến với ông Mátthêu, ông Giakêu, bà 
Maria Mađalêna. Hình ảnh đẹp nhất và ấn tượng nhất qua 
việc Ngài bênh đỡ cho người đàn bà ngoại tình (x. Ga.8,1-11)…. 
 
Với các thánh Tông đồ: Sau khi truyền lệnh cho các ngài ra 
đi loan báo Tin Mừng, Đức Kitô không chỉ chú trọng về 
công việc nhưng Ngài còn quan tâm đến sức khỏe, sở thích 
của các đồ đệ khi các ông hồ hởi báo cáo những thành quả 
mà các ông đã đạt được trong những ngày tháng thực hiện 
lệnh truyền của Thầy khi Đức Kitô phán bảo các ông: “Anh 
em hãy lánh vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” 
(Mc.6,31).  
 
 Với dân Do Thái là những người mang trên đôi vai những 
gánh nặng của kẻ bị ngoại bang áp bức và những giới luật do 
những nhà lãnh đạo tôn giáo áp đặt. Đức Kitô đã cảm thấy 
xao lòng: “Ra khỏi thuyền, Đức 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” 
(Mc.6,34). 
 
Hình ảnh và cuộc đời của Đức Kitô là thế. Riêng ta, là 
những người mang danh hiệu của chính Ngài, là người Kitô 
hữu, là những người được Ngài mời gọi và sai đi loan báo 
Tin Mừng. Thế thì ta tự hỏi, ta có đi và sống như Ngài đã 
từng sống, đã từng thực hiện hay chưa?! Ngạn ngữ Việt 
Nam có câu: “ Lời nói thì lung lay, gương bày thì lôi kéo”.  
 
Còn đó lời mời gọi của Đức Kitô: “Anh em hãy mang lấy 
ách của tôi và hãy học với tôi” (Mt.11,29). Vâng! Để có một 
gia đình ấm êm, hạnh phúc, con cái ngoan hiền, để có một 
cộng đoàn đức tin vững mạnh, luôn sống trong hợp nhất và 
yêu thương, để nhiều người biết và tin nhận Đức Kitô. Thiết 
tưởng không có phương thế nào khác ngoài phương thế mà 
Đức Kitô đã sống và thực hiện. Đó là sự quan tâm, săn sóc 
lẫn nhau một cách chân tình, đúng cách và đúng nghĩa. Hơn 
nữa, giữa thời đại xã hội ngày càng tha hóa về mặt đạo đức, 
con người nhân loại dần mất niềm tin vào nhau; dần xa rời 
và khước từ Thiên Chúa thì lời mời gọi của thánh Phao-lô 
trong việc loan báo Tin Mừng càng trở nên cấp bách : “Giữa 
một thế giới gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải 
chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl.2,15). 
 
 Cầu Nguyện:  
 
“Lạy Chúa! xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. 
Biết Chúa để con yêu mến Chúa và noi gương Chúa, biết 
con để con nhận ra cái yếu đuối của con khi con thiếu sự 
quan tâm, săn sóc đến những người anh em chung quanh, từ 
trong mái ấm gia đình trở đi, nhờ ơn Chúa giúp con dần trở 
thành muối, men ướp mặn cho đời. Amen.  
“Thánh Augustinô”  

         *** 

CHÚA NHẬT   17  THƯỜNG NIÊN  NĂM B 
26  – 7 – 2015 

“Để Phép Lạ Được Tiếp Tục” 
 
 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 Dothái.   
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: 
Chúa là Tình yêu, đó là một định nghĩa thật chính xác về 
Thiên Chúa của kitô giáo chúng ta. Tình yêu ấy bao trùm 
toàn thể vũ trụ này. Không một tạo vật nào có thể sống và 
tồn tại nếu không nằm trong quỹ đạo yêu thương của Ngài. 
Là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, nên khi đến trần gian, 
trong những ngày tháng công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã 
thể hiện tình yêu ấy một cách cụ thể như trong bài Tin 
Mừng mà chúng ta vừa nghe. 
 
Thật thế, nhằm đáp ứng nhu cầu khát khao chân lý của dân 
chúng, Chúa sẵn sàng dạy dỗ họ nhiều điều. Rồi khi thấy 
đám đông đi theo mãi mê nghe lời Chúa mà quên cả ăn, 
khiến Chúa không đành lòng để họ ra về giữa cơn đói cồn 
cào. Nên Chúa đã hỏi : “Philipphê, Ta mua đâu ra bánh cho 
họ ăn đây?” Câu hỏi làm toát lên một sự quan tâm lo lắng 
được xuất phát từ tình yêu chân thành. Dù rằng, chính tông 
đồ Philipphê, khi được hỏi đã thú nhận sự bất lực của mình 
khi trả lời cho Chúa Giêsu rằng: “Hai trăm bạc bánh cũng 
không đủ để mỗi người được một chút”. Khi nói: “hai trăm 
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bạc bánh”, Philipphê muốn nói rằng: cho dù có một số tiền 
lớn tương đương với tiền công 200 ngày của một người Do 
thái lúc bấy giờ ; và nếu chúng ta tính theo giá trị của hôm 
nay là 100.000 đồng/công, thì số tiền này lên đến 20 triệu 
đồng. Thế mà với một số tiền như vậy “cũng chẳng đủ cho 
mỗi người được một chút”. 
 
Tuy nhiên, tất cả những khó khăn đó không cản trở được 
tình yêu, lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với đám đông 
đang mệt lả vì đói. Ngài đã vượt qua tất cả mọi trở ngại, để 
thực hiện một phép lạ thật tuyệt vời. Chỉ với 5 chiếc bánh và 
2 con cá của một em bé, Ngài đã làm ra số lương thực đủ 
cho cả đám đông đang bị cơn đói hành hạ, hơn nữa còn dư 
lại 12 thúng đầy. Điều con người không thể tưởng, không 
thể nghĩ, không thể làm được, thì Chúa Giêsu với tình 
thương Ngài đã thực hiện cách dễ dàng. Nhưng chúng ta 
cũng lập tức nhận ra rằng: Chúa đã thực hiện phép lạ không 
phải từ số không, nhưng từ chất liệu của con người, đó là 
bánh và cá. Chúa Giêsu không dùng lời quyền năng để biến 
từ không ra có, mà phép lạ được khởi đi từ một khẩu phần 
ăn ít ỏi của một em bé. Vậy là đã quá rõ Chúa muốn qua 
phép lạ hôm nay để nói với mọi người chúng ta rằng: Chúa 
muốn dùng tình thương của con người, để qua đó Ngài thi 
thố tình thương của Thiên Chúa cho con người gấp bội. Sự 
quảng đại của em bé đã làm cho nhiều người được no nê, thì 
những đóng góp của bao người thiện chí tuy chỉ là ít ỏi, giới 
hạn, chẳng đáng là bao, nhưng tình thương sẽ khiến Thiên 
Chúa làm cho sự quảng đại này được nhân lên, nhân lên mãi 
trong cuộc sống. 
 
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình 
chúng ta đang đặt trong tay Chúa bao nhiêu phần trăm cuộc 
sống và khả năng để Chúa sử dụng theo như ý Ngài muốn? 
hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hợp tác với Ngài thực 
hiện những phép lạ y hệt những phép lạ Ngài đã làm xưa. 
Bất cứ chúng ta trao tặng cho Ngài điều gì – thời gian, tài 
năng, tiền của, lời cầu nguyện, sự hy sinh và nguồn lực của 
chúng ta – Ngài sẽ sử dụng tất cả để đem lại kết quả vượt 
mọi kì vọng vĩ đại nhất của chúng ta. Ngài sẽ bội nhân 
chúng lên vượt khỏi bất cứ niềm mơ ước nào của chúng ta 
giống như Ngài đã bội nhân năm cái bánh và hai con cá của 
cậu bé trong tin mừng. Có lẽ đây là điều không dễ vì khi đói, 
miếng bánh còn quý hơn vàng và thói đời vẫn cho rằng: 
“sống chết mặc bây, tao no trước đã”. Nhưng em bé đã 
quảng đại, đã sẵn sàng trao khẩu phần ăn của em cho Chúa 
thì lại được ăn no nê, hơn nữa lại được sung sướng nhận 
thấy món quà nhỏ mọn của mình đã đem lại những thích thú 
bất ngờ cho bao nhiêu người khác. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa xin giúp chúng con luôn giầu lòng quảng đại để 
có thể trao ban niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân trong 
đời sống bác ái yêu thương. Xin Chúa tiếp tay trợ giúp 
chúng con để tình yêu thương nhân ái được tỏa lan rộng rãi 
khắp nơi. Amen. 
Tinvuixuânlộc 
 
   *** 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con số bí mật của  
thánh Gioan Bosco để trúng vé số 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thánh Gioan Bosco cho bạn những con số kỳ diệu để trúng 
vé số. Chắc chắn trúng. Bạn đừng chần chờ gì nữa mà 
không mua. 
 
Một trong những thánh nổi tiếng nhất về những phép lạ và 
những công việc có tính ngôn sứ của thế kỷ vừa qua là 
Thánh Gioan Bosco. Mức độ nổi tiếng của ngài lan khắp 
thế giới. Người thì ngài cho họ biết họ còn bao nhiêu năm 
nữa để sống, người thì ngài đoán tương lai hậu vận của họ, 
người thì ngài nói tội của họ trước khi họ xưng. Tổng cộng, 
Thánh Gioan Bosco làm hơn 800 phép lạ. 
 
Những con số kỳ diệu 
 
Một người nghèo nghe đồn về những điều kỳ lạ ngài làm, 
ông chạy đi tìm ngài để xin một chuyện rất rất quan trọng:: 
“Con số để trúng số!”. Ông muốn thánh nhân cho ông biết 
con số đó để mua.  Thánh Gioan Bosco suy nghĩ một chút 
và trả lời rất quả quyết: “Đây là con số trúng: 10 -7- 14. 
Ông có thể mua bất cứ theo thứ tự nào cũng trúng.” 
 
Người đàn ông nghèo khổ kia quá vui, chuẩn bị ba chân 
bốn cẳng đi mua vé số thì Thánh Gioan Bosco níu tay ông 
lại, ngài cười và nói: “Con chờ một chút, cha chưa giải 
thích cho con ý nghĩa các con số này. Con nghe đây: 
 
− 10 có nghĩa là con phải giữ 10 điều răn. 
− 7 là con phải chịu các phép bí tích thường xuyên. 
− 14 là con phải thực hành các mối thương xót, 

thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối. 
 
Sau đó ngài nói thêm: Nếu con thực hiện được các việc của 
các con số trên thì con sẽ trúng lô đẹp nhất trong tất cả các 
lô: vinh quanh vĩnh viễn trên trời.” 
 
Người đàn ông nghèo kia hiểu ngay và thay vì đi mua vé 
số, ông đến nhà phát chẩn để làm từ thiện dù ông nghèo. 
 
Các bạn hãy đầu tư hết tâm hồn và thể xác vào các con số 
này, bảo đảm bạn sẽ trúng số hạnh phúc cả đời này và đời 
sau. 
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