
 

 

                                                                     ễ ă ưở

rong những ngày qua tình hình dịch bệnh trong cả nước diễn biến tương 

đối tốt đẹp : số vắcxin nhập nhiều và những người được chích vắcxin gia 

tăng rất nhanh, số người bị nhiễm virus tuy cao nhưng số trường hợp 

bệnh nặng và số người qua đời giảm nhiều, nhiều nơi đã giảm bớt giãn cách 

và người ta có thể đi lại được phần nào để mua thức ăn và đi làm… Xem ra 

tình hình trong những ngày sắp tới còn có thể cải thiện hơn nữa do số người 

được chích vắc xin ngày càng đông chiếm tỉ lệ lớn trong cộng đồng và tất 

nhiên số người có nguy cơ bị nhiễm nặng hay tử vong càng ít đi. Tuy nhiên 

căn cứ vào những số liệu của thế giới, người ta cũng phải luôn đề phòng vì 

virus có những biến thể mới, kháng được vắcxin  có thể gây bất ngờ với tất 

cả chúng ta. 

Vậy thì nhân loại phải sống chung với lũ, vẫn phải đối diện với virus 

đang hiện diện chung quanh chúng ta. Thực trạng đó làm chúng ta nhớ đến 

tình trạng gương xấu trong xã hội. Nói theo kiểu của Chúa Giêsu là chúng ta 

vẫn phải sống trong thế gian, chịu ảnh hưởng của thế lực sự dữ. Một trong 

những sự dữ phổ biến hiện nay là gian dối. Sự gian dối vẫn luôn rình rập 

chúng ta, lôi chúng ta vào con đường gian dối vì thấy mình được lợi lộc khi 

sống gian dối, khi lường gạt người khác. Người ta hay nói “thật thà thì thua 

thiệt”. Gian dối khi giả nghèo để xin được nhiều đồ từ thiện, gian dối khi 

khai báo y tế để được đi lại dễ dàng hơn, gian dối khi lợi dụng danh nghĩ 

làm từ thiện để chiếm đoạt tiền dành cho người nghèo… và có lẽ còn nhiều 

hình thức khác nữa. Cuộc sống chúng ta xem ra phải đối diện các loại gian 

dối và cuộc sống ấy có thể làm giảm niềm tin của chúng ta với người khác. 

Trong tình hình đó lời kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy là nguồn trợ lực 

chúng ta : “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con 

cho khỏi sự dữ.” 

 

T 

    Số 494* Năm 10/ 2021 * Chúa nhật  19/ 09/ 2021 



 

                                 19/09/2021 CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B 

                             
  

NHƯ THẾ LÀ ĐÓN TIẾP CHÚA 

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính 

Thầy; và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy nhưng là tiếp 

đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37) 

Suy niệm: Đón tiếp một đứa bé là đón tiếp một con người chẳng có gì để trả 

công, chẳng có gì để đền đáp lại, cũng chẳng có gì để bị lợi dụng. Đón tiếp 

một đứa bé như thế là đón tiếp cách vô vị lợi, đón tiếp một con người chỉ vì 

yêu thương. Em bé tiêu biểu cho những người đang thiếu thốn, cần sự quảng 

đại giúp đỡ của ta mà ta chẳng thu lợi được gì! Em bé cũng tượng trưng cho 

những kẻ tầm thường, chẳng có chút địa vị, danh giá hay ngoại hình nổi bật 

gì trước mắt người đời. Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với những em bé như 

thế, để ai đón tiếp, kết thân với những loại người như vậy là đón tiếp, kết 

thân với chính Ngài và đón tiếp Đấng đã sai Ngài là chính Thiên Chúa Cha. 

Mời Bạn: Chúa mời gọi con người đón tiếp nhau với tinh thần vô vị lợi. 

Đừng vì cái gì khác ngoài tình thương trong các hành vi dành cho tha nhân. 

Cho dù họ không có gì để đền đáp, cũng chẳng có gì để trả lại, thì Chúa vẫn 

luôn ở nơi họ, và Ngài sẽ trả lại cho ta gấp ngàn lần những gì ta đã làm cho 

Ngài. 

Chia sẻ: Bạn có hay đón tiếp hay đối xử cách vô vị lợi đối với người kém 

cỏi trong xã hội không? Cho một vài ví dụ. 

Sống Lời Chúa: Tập nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi những con người, nhất là 

những em bé xung quanh ta. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đồng hóa mình với những con 

người nghèo hèn bé nhỏ nhất, với mọi người xung quanh chúng con. Xin 

giúp chúng con đón tiếp và phục vụ họ tận tình như cho chính Chúa trong 

đời sống thường nhật của chúng con. Amen. 
  

  

 

 ĐHY Koch chính thức trả lời các khiếu nại của lãnh đạo Do Thái về 

bài giáo lý của ĐTC 

Ngày 10/9/2021 Vatican đã công bố thư của ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội 

đồng Tòa Thánh về cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, đề ngày 3/9/2021, gửi 

đến hai vị lãnh đạo Do Thái, để trả lời về những khiếu nại của họ liên quan 

đến bài giáo lý của ĐTC trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 11/8/2021, 

nói đến Luật Mô-sê. 



Trong bài giáo lý, ĐTC nói rằng Lề Luật không được bao gồm trong lời hứa 

với tổ phụ Ápraham. Nhưng ngài lưu ý: “khi nói điều này, chúng ta không 

nên nghĩ rằng thánh Phaolô đã chống lại Luật Môsê. Ngài đã giữ Luật. 

Nhiều lần trong các thư của mình, ngài bảo vệ nguồn gốc thánh thiêng của 

nó và nói rằng nó có một vai trò được xác định rõ ràng trong lịch sử cứu độ. 

Tuy nhiên, Lề Luật không mang lại sự sống, nó không hoàn thành các lời 

hứa bởi vì nó không có khả năng thực hiện được. 

Theo hãng tin Reuters, hai vị Rabbi nêu trên lo ngại rằng những bình luận 

của ĐTC có ý nói rằng luật Do Thái đã lỗi thời. 

Trong thư, ĐHY Koch giải thích rằng trong bài giáo lý của ĐTC, “Lề luật 

không bị xem nhẹ” vì ĐTC khẳng định chắc chắn rằng thánh Phaolô không 

chống lại Luật Môsê. ĐHY nói, theo quan điểm này, cụm từ “Lề Luật không 

ban sự sống, không hoàn thành lời hứa” không nên được tách ra khỏi ngữ 

cảnh của nó, nhưng phải được “xem xét trong khuôn khổ tổng thể của thần 

học của thánh Phaolô”. 

ĐHY lưu ý rằng trong bài giáo lý ĐứTC “không đề cập đến Do Thái giáo 

hiện đại”, đúng hơn, “bài giáo lý là một suy tư về thần học của thánh Phaolô 

trong bối cảnh lịch sử của một thời đại nhất định”. Vì vậy, “vấn đề Lề Luật 

là quan trọng đối với Do Thái giáo hiện đại không hề bị đặt câu hỏi”. 

Nhắc lại những khẳng định tích cực mà ĐTC Phanxicô liên tục nói về Do 

Thái giáo, ĐHY đi đến khẳng định rằng, theo bất kỳ cách nào, không thể 

cho rằng ĐTC đang quay trở lại với cái gọi là “thái độ khinh rẻ”, coi thường 

luật Do Thái. Đúng hơn, ĐTC “hoàn toàn tôn trọng nền tảng của Do Thái 

giáo và luôn tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai truyền 

thống đức tin”; và ĐTC đồng ý rằng “sự khác biệt về giáo lý không và 

không thể cản trở sự cộng tác hòa bình của chúng ta để cải thiện thế giới 

chung của chúng ta và cuộc sống của con cái ông Nôê”. 

 Diễn từ của Đức Thánh Cha cho giới trẻ Slovakia: hãy ước mơ một 

cách mạnh mẽ 

ĐTC Phanxicô gặp gỡ những người trẻ Slovakia tại Sân vận động Košice 

Lokomotiva và trả lời ba câu hỏi của giới trẻ về tình yêu, tình yêu đôi lứa và 

tình yêu đối với thập giá. 

ĐTC Phanxicô bắt đầu với câu hỏi của Peter và Zuzka về tình yêu giữa hai 

con người, ĐTC lưu ý rằng: giống như tất cả những điều tuyệt vời trong 

cuộc sống, tình yêu thật tuyệt diệu, nhưng không dễ dàng. Đó là ước mơ lớn 

nhất của chúng ta, mặc dù nó "không dễ dàng cắt nghĩa được". ĐTC nói 

cách tiếp cận đúng nhất về tình yêu là nhìn nó bằng “đôi mắt mới”, đôi mắt 

không bị ngoại hình thu hút và không tầm thường hóa tình yêu, bởi vì “tình 

yêu không chỉ đơn giản là một cảm xúc hay cảm giác... nó là lòng trung 

thành, là món quà và trách nhiệm." 



ĐTC giải giải thêm "Chúng ta được sinh ra ở đây không chỉ để làm việc, mà 

để tạo ra một cái gì đó trong cuộc sống của chúng ta." Ngài kêu gọi những 

người trẻ hãy dũng mạnh và anh hùng, hãy "mơ ước mà không sợ hãi! Đừng 

để cuộc sống của các bạn qua đi!”. Sau đó, ĐTC gửi một lời khuyên: “Để 

tình yêu đơm hoa kết trái, chúng con đừng quên cội nguồn của mình. Ngày 

nay, thế giới có nguy cơ trồng cây mà không có rễ, vì chúng ta cảm thấy 

mình luôn phải di chuyển, làm mọi thứ một cách vội vàng”. Thay vào đó, 

ĐTC giải thích, chúng ta phải luôn rộng mở ra cho người khác. Ngày nay, 

có quá nhiều người gây rối, rất nhiều người sẵn sàng đổ lỗi cho người khác, 

những kẻ truyền bá tiêu cực, những người khiếu nại chuyên nghiệp. Đừng 

để ý đến họ, vì bi quan và than trách không phải là một Kitô hữu. 

Vượt qua chướng ngại vật 

ĐTC trả lời câu hỏi của Petra về cách những người trẻ tuổi có thể vượt qua 

những trở ngại trên con đường đến với lòng thương xót của Chúa, ĐTC nói 

đây cũng là “vấn đề về cách chúng ta nhìn mọi thứ và tìm kiếm những gì 

thực sự quan trọng”. 

ĐTC tự hỏi "nếu cha hỏi tất cả các con những gì các con nghĩ khi đi xưng 

tội", Cha dám chắc rằng "câu trả lời của các con sẽ là 'tội lỗi của chúng 

con'". Nhưng tội lỗi không thực sự là trung tâm của sự thú tội. Chúng ta 

không đi Xưng tội để bị trừng phạt và sỉ nhục, nhưng là như những người 

con chạy tới vòng tay yêu thương của Chúa Cha. ĐTC xác quyết: "Cha sẽ 

cho các con một lời khuyên nhỏ, sau mỗi lần xưng tội, hãy ngồi yên trong 

giây lát để cảm nghiệm sự tha thứ mà các con đã lãnh nhận". 

Hãy ôm lấy Thánh giá Chúa 

Cuối cùng, ĐTC trả lời vấn nạn của Peter và Lenka, làm thế nào để người 

trẻ có thể được khuyến khích ôm lấy Thánh giá Chúa mà không sợ hãi!.  

ĐTC nói: "Bất cứ khi nào chúng ta được ôm, chúng ta lấy lại được niềm tin 

vào bản thân và cuộc sống. Vì vậy, chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu ôm 

chúng ta. Các con hãy ôm lấy Thập giá Chúa Giêsu, hầu kín múc cho chúng 

con niềm vui của Chúa Giêsu", đó cũng là niềm vui, mà Cha muốn để lại 

cho chúng con. 

 

 
 

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. 


