
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ước sang tháng bảy, tức là bước sang nửa sau của năm 2021 mà tình 

hình dịch bệnh do virus covid 19 vẫn không hề giảm bớt nếu không 

muốn nói là ngày càng nghiêm trọng ít là trong những ngày đầu của 

tháng 7. Vài dự đoán cho thấy tương lai gần của thành phố SG không hề 

sáng sủa. Người ta nói tới đỉnh dịch tức là tình trạng cao nhất của dịch bệnh 

sẽ ở vào khoảng cuối tháng 7 và sẽ bớt dần vào tháng 8. 

Nếu đúng như vậy, thành phố chúng ta còn phải đối diện lâu dài nghĩa là 

không phải vài ngày nhưng là vài tháng với cơn dịch. Sống chung với dịch 

đồng nghĩa với lối sống mới. Cách đối phó với cơn dịch cách đây một năm 

xem ra không hiệu quả hay là kém hiệu quả đối với chủng virus mới lan 

nhanh và độc hại hơn. Nếu trước đây chúng ta coi thường tình trạng cách ly 

thì giờ đây chúng ta phải cẩn trọng hơn khi tiếp xúc. Virus có thể nằm đâu 

đó và lây nhiễm mà không hề có dấu hiệu báo trước. Virus trở nên “kẻ thù 

giấu mặt” và âm thầm lây lan cho tới khi phát hiện ra thì đã lây lan rất nhiều 

rồi. 

Cuộc chiến với virus làm chúng ta nhớ đến cuộc chiến với sự dữ, sự xấu. 

Hằng ngày chúng ta sống với những sự dữ, sự xấu, những thứ làm hại đến 

con người chúng ta về tinh thần lẫn vật chất. Thí dụ lối sống ích kỷ, chỉ lo 

cho mình, chỉ tìm lợi lộc cho mình. Lối sống nầy chỉ làm cho người ta thấy 

người khác phải giúp mình, phải lo cho mình, còn chính mình thì không hề 

lo cho ai. Ý tưởng chia sẻ không hề có nơi những người có lối sống ích kỷ. 

Họ chỉ muốn tranh thủ nhận được sự giúp đỡ và tệ hơn chửi bới khi người 

khác không giúp mình. Nhìn những người đi nhận bữa cơm miễn phí chúng 

ta thấy nhiều người mạnh khỏe giành phần của những người nghèo, tàn tật, 

ốm yếu…Lối sống ích kỷ làm người ta không hề biết nghĩ đến những người 

khác.   

B 

    Số 483* Năm 10/ 2021 * Chúa nhật  04/ 07/ 2021 



 

                                 04/07/2021 CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - B 

                             
  

KHÔNG TIN, KHÔNG CÓ PHÉP LẠ 

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên 

một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không 

tin. (Mc 6,5-6) 

Suy niệm: Xuyên suốt Tin Mừng, phép lạ chỉ xảy ra đối với những kẻ có 

lòng tin. Có lần Chúa Giê-su lên tiếng khen ngợi chính lòng tin đã cứu chữa 

người bệnh. Có người bị Chúa trách “kém tin”, nhưng với chút lòng tin còn 

yếu kém đó, họ cũng được Chúa ban phép lạ và lòng tin của họ được củng 

cố mạnh mẽ hơn. Nhờ niềm tin vào quyền năng và tình thương của Thiên 

Chúa, mà họ đã được chữa lành trở nên con người mới. Hơn nữa, Chúa Giê-

su còn thúc giục họ gia tăng lòng tin vào Con Thiên Chúa để cũng làm được 

những phép lạ như Ngài (x. Mt 17,20). Nhưng tiếc thay hôm nay, nơi quê 

quán Ngài, Chúa không thể làm phép lạ, vì họ không có lòng tin. 

Mời Bạn: Với nhiều người, nhất là người trẻ thời nay, niềm tin tôn giáo là 

không đáng tin vì thiếu những bằng chứng thực nghiệm. Thế nhưng bên 

cạnh những phát biểu đầy tự phụ ấy, trong thời đại dịch này, người ta cũng 

dễ dàng nhận ra rằng, con người thật là yếu ớt, và khả năng của con người 

cũng đụng phải những giới hạn. Chúa nói với dân thành Na-da-rét, Ngài 

không làm phép lạ vì họ không tin. Chúa không hứa sẽ làm cho bệnh dịch 

biến đi trong một cái nháy mắt, nhưng nếu chúng ta có lòng tin, chúng ta sẽ 

thấy những điều kỳ diệu hơn thế nữa (x. Ga 1,50). 

Sống Lời Chúa: Thánh Phao-lô dạy đức tin có là nhờ nghe lời rao giảng, 

mà lời rao giảng của các tông đồ được ghi lại trong Kinh Thánh (Rm 10,17). 

Vậy mời bạn siêng năng suy niệm Lời Chúa để tăng thêm niềm tin. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin còn yếu đuối của chúng con. 

 
  

  

 Khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ 

Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 30/6/2021, ĐTC Phanxicô nhắc 

rằng: Khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ. 

Chúa thêu dệt lịch sử cuộc đời chúng ta và nếu chúng ta đón nhận kế hoạch 

cứu độ của Chúa, ân sủng của Người sẽ biển đổi tâm hồn và cuộc sống của 

chúng ta và chỉ cho chúng ta những con đường mới. 



Trong buổi  tiếp kiến chung cuối cùng trước khi bắt đầu tháng hè vào tháng 

7, ĐTC trình bày bài giáo lý thứ hai trong loạt bài về thư thánh Phaolô gửi 

các tín hữu Galát. ĐTC suy tư về lời thánh Phaolô tự nhận mình là tông đồ 

thật sự qua việc thực thi quyền tông đồ của ngài. Thánh Phaolô bảo vệ thẩm 

quyền tông đồ của ngài bằng cách miêu tả cách trung thực hành trình hoán 

cải của ngài - từ kẻ bắt bớ Giáo hội dữ dội đến người được kêu gọi nhờ lòng 

thương xót của Thiên Chúa để biết Chúa Giêsu Phục sinh và trở thành tông 

đồ cho các dân tộc. 

Khi nhấn mạnh đến quyền năng của lòng thương xót Chúa hoạt động trong 

đời sống của ngài, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta suy gẫm về cách Chúa đi 

vào cuộc sống của chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên, đổi mới và biến đổi 

hoàn toàn chúng ta bởi Chúa Thánh Thần, và củng cố chúng ta trở thành 

những môn đệ truyền giáo để loan truyền Phúc Âm và sứ điệp giải phóng 

của Phúc Âm. ĐTC nhắc rằng Chúa thêu dệt lịch sử cuộc đời chúng ta và 

nếu chúng ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Chúa, ân sủng của Người sẽ 

biển đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và chỉ cho chúng ta những con 

đường mới. 

 Các tông đồ không làm chứng bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. 

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày 29/6/2021, lễ hai thánh Phêrô và 

Phaolô tông đồ, ĐTC Phanxico nói rằng các tông đồ không làm chứng bằng 

lời nói, nhưng bằng việc làm. Các ngài không là khán giả nhưng là nhân vật 

chính của Tin Mừng. 

Sau Thánh lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, vào lúc 12 giờ 

trưa, ĐTC đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại 

quảng trường thánh Phêrô. 

Các con bảo Thầy là ai? 

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, dựa trên câu hỏi Chúa Giê-su 

hỏi các môn đệ: “Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15), ĐTC mời gọi các tín 

hữu đưa ra câu trả lời của lòng mình. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của 

câu hỏi, mà Chúa Giêsu cũng lặp lại với chúng ta: “Đối với các con, những 

người đã đón nhận đức tin nhưng vẫn còn sợ hãi ra khơi theo Lời Ta,  Ta là 

ai? Ta là ai đối với các con, những người đã là Kitô hữu từ lâu nhưng đã bị 

mòn mỏi vì thói quen, có phải các con đã đánh mất mối tình đầu? Ta là ai 

đối với các con, những người đang trải qua một giai đoạn khó khăn và cần 

vực dậy bản thân để bắt đầu lại?” 

Chúa là tình yêu của cuộc đời chúng ta 

ĐTC lưu ý rằng câu hỏi của Chúa Giêsu về việc người ta nghĩ Người là ai là 

một trắc nghiệm, và câu hỏi này cho thấy sự khác nhau căn bản trong cuộc 

sống của Kitô hữu; đó là sự khác biệt giữa những người dừng lại ở câu hỏi 

đầu tiên và ở những ý kiến về Chúa Giêsu, với những người “nói với Chúa 



Giêsu, đưa Người vào cuộc đời họ đi vào tương quan với Chúa và đưa ra 

quyết định. Và ĐTC khẳng định: “điều Chúa quan tâm đó là ở trọng tâm suy 

nghĩ của chúng ta, trở thành điểm tham chiếu cho tình cảm của chúng ta; 

tóm lại, là tình yêu của cuộc đời chúng ta.” 

Các tông đồ không tin bằng lời nói nhưng bằng hành động 

Liên kết với cuộc đời hai thánh Phêrô và Phaolô, ĐTC lưu ý rằng các ngài 

đã đưa ra bước quyết định và trở thành chứng nhân của Chúa, là người bắt 

chước chứ không chỉ ngưỡng mộ, là người hành động chứ không phải khán 

giả của Tin Mừng. Các ngài không tin bằng lời nói nhưng bằng hành động. 

Các chứng nhân không đánh mất chính mình trong lời nói, nhưng họ sinh 

hoa kết quả. Họ không phàn nàn về người khác và thế giới, nhưng họ bắt 

đầu với chính họ. Họ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phải để 

được chứng minh, nhưng được chỉ ra; không được công bố bằng những 

tuyên ngôn mà được thể hiện bằng những gương mẫu”. 

Chứng nhân không luôn là gương mẫu 

Hai thánh tông đồ là chứng nhân nhưng không luôn là gương mẫu. Nhưng 

các ngài làm chứng về sự thất bại của các ngài. Đó chính là “sự thật về 

chính các ngài, với cuộc chiến chống lại sự hai lòng và giả dối. Thiên Chúa 

có thể làm những điều lớn lao qua chúng ta khi chúng ta đừng lo bảo vệ 

hình ảnh của mình, nhưng mở lòng với Người và với tha nhân. 

ĐTC kết luận rằng, qua hai thánh Phêrô và Phaolô, Thiên Chúa kêu gọi 

chúng ta gỡ bỏ mặt nạ của mình, từ chối những thứ nửa vời và những lý do 

khiến chúng ta trở nên hờ hững và tầm thường. 

 

 
 Tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn thiên triệu. 

Các bạn thanh niên từ 18-24 tuổi, có khả năng học hành, sức khỏe tốt và tâm 

lý quân bình; Có ao ước dâng mình để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội 

trong đời sống ơn gọi linh mục Giáo phận với niềm vui thích và khả năng 

sống tương quan tốt trong cộng đoàn, có thể ghi danh lớp tìm hiểu ơn thiên 

triệu từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 10/09/2021, các ngày trong tuần (trừ 

Chúa Nhật), buổi sáng: 8g00-11g00. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại chủng viện 

thánh Giuse Saigon, số 6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1. 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo.Anh Hùng: 50kg gạo. Cô Thủy: 500.000đ 


