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Chúa Nhật 10 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 10 Tháng 6 Năm 2018

LÀ ANH CHỊ EM
VỚI ĐỨC KI-TÔ
Suy niệm: Xét trên bình diện tự nhiên, đây
có thể là một trong những giây phút phũ
phàng nhất trong đời của Chúa Giê-su.
Người dưng nước lã nói Ngài bị quỷ ám thì
cũng đành; còn ở đây ngay cả thân nhân
bà con cũng đến để lôi Chúa về nhà, vì họ
cho rằng Chúa bị điên loạn, mất trí. Sống
trong thân phận con người, nhưng Chúa
Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể, vẫn
không để bản tính nhân loại lấn át, kéo

Ngài xa lạc khỏi sứ mạng thiêng liêng: cứu
độ con người để nâng con người lên địa
vị làm con cái Thiên Chúa. Ngài nhìn mọi
sự trong nhãn quan siêu nhiên đó và cho
chúng ta biết mối tương quan thân thuộc
đích thực của chúng ta với Ngài không hệ
tại ở huyết thống nhân loại mà là ở việc
“thi hành ý muốn của Thiên Chúa”.
Mời Bạn: Thay vì nghĩ suy, cư xử theo sự
thúc đẩy của xu hướng tự nhiên, chúng ta
nhận ra Chúa nơi mọi sự, mọi người; thay
vì chạy theo chủ nghĩa thế tục để tìm kiếm
tiền tài, danh vọng cốt sao có thể hưởng
thụ tối đa ở đời này mà thôi, đối lại, với cặp
mắt đức tin siêu nhiên, chúng ta luôn tìm
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kiếm và hưởng dùng mọi sự, nhắm tới
cùng đích là hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời.
Nói tóm lại, để trở thành anh em chị em với
Chúa Ki-tô, nghĩa là sống trong tình thân
với Ngài, chỉ cần một điều kiện, đó là “thi
hành ý muốn của Thiên Chúa”.
Sống Lời Chúa :Trước khi hành động bất cứ
điều gì, mời bạn dừng lại một giây để thưa
với Chúa: “Chúa muốn con làm gì để đẹp ý
Chúa?”
Cầu nguyện :Lạy Chúa, xin dạy con biết
nhận ra Chúa trong mọi sự và biết nhìn mọi
sự trong Chúa để con xứng đáng là anh em
chị em với Chúa
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều 			
Thứ Năm, hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 6 /2018
Cầu cho toàn thế giới - Các mối liên kết
xã hội
Xin cho các mối liên hệ xã hôi sẽ đẩy mạnh
sự hiệp thông với tất cả mọi người, đồng
thời tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người
với nhau .
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

10/6:
11/6:
12/6:
13/6:
14/6:
15/6:
16/6:
17/6:

CN 10 Thường Niê
Thánh Barnaba, tông đồ (Lễ nhớ)
Thứ Ba trong tuần 10 TN
Th. Antôn Pađua, lmTs - Lễ Nhớ
Thứ Năm trong tuần 10 TN
Thứ Sáu trong tuần 10 TN
Thứ Bẩy trong tuần 10 TN
CN 11 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

Một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành
phố Oklanama, tôi cùng một người bạn và
hai đứa con của anh đến vui chơi tại một
câu lạc bộ. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi:
- Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn
vé. Người bán vé trả lời:
- 3 đô la một vé. Chúng tôi đặc biệt miễn
phí cho trẻ em dưới sáu tuổi. Các cậu bé này
bao nhiêu tuổi?
- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ thì lên bốn. Bạn tôi trả lời.
- Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.
Người đàn ông ngước lên với cặp mắt ngạc
nhiên:
- Sao ông không nói rằng đứa lớn chỉ mới
sáu tuổi? Như thế có phải là tiết kiệm được
3 dollars không?
Bạn tôi nhìn người bán vé rồi chậm rãi nói:
- Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông ta
cũng sẽ không nhận ra. Nhưng bọn trẻ thì
biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính
trọng của những đứa con và lòng trung
thực của mình chỉ với 3 dollars.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : St 3: 9-15:
Sách Sáng Thế mô tả những tác hại của
việc hai ông bà nguyên tổ không vâng
lời Thiên Chúa và đồng thời lời hứa cứu
độ của Thiên Chúa.
+ Bài đọc 2 : 2Cr 4: 13-5: 1.
Thánh nhân vạch rõ rằng đau khổ của
Đức Giê-su mặc khải tình yêu Thiên Chúa
và ban sự sống như thế nào, thì những
đau khổ của thánh Phao-lô nẩy sinh
trong tình yêu mà thánh nhân dành cho
các tín hữu Cô-rin-tô cũng như vậy. Được
cuộc Phục Sinh của Đức Giê-su nâng đỡ,
thánh Phao-lô xác tín rằng thánh nhân
sẽ được sống lại “với Chúa” (4: 14; x. 1Tx
4: 14, 17). Tuy nhiên, điểm nhấn ở đây
được đặt trên “cùng với anh em” (4: 14).
Điều nhấn này giúp chúng ta thấu hiểu
tình yêu thánh nhân dành cho những
người mà thánh nhân chia sẻ Tin Mừng

và cũng giúp cho chúng ta thấu hiểu lòng
nhiệt thành thánh nhân dâng hiến cho sứ
mạng của mình ngỏ hầu Tin Mừng có thể
đạt đến nhiều người chừng nào có thể.
+ Bài Tin mừng : Mc 3: 20-35.
Đức Giê-su thực hiện lời hứa của Thiên
Chúa bằng cách khẳng định nước của
Xa-tan sẽ sụp đổ và thiết lập gia đình
Thiên Chúa.
Bối cảnh không gian của phân đoạn này
chính là Đức Giê-su đang ở trong một
ngôi nhà có đám đông vây quanh. Còn
bối cảnh thời gian thì rộng lớn hơn bối
cảnh không gian: thân nhân của Người
từ làng Na-da-rét đến Ca-phác-na-um
để bắt Ngài về vì nghĩ rằng “Người đã
mất trí” (3: 21), trong khi các kinh sư Do
thái xuyên tạc hành động của Ngài và vu
khống Ngài dùng tướng quỷ mà trừ quỷ.

Giê-Su, người là ai?
Bài Tin Mừng mang nhiều sự kiện rời rạc
nhưng nếu chịu khó suy nghĩ, chúng sẽ giúp
chúng ta hiểu về Chúa Giêsu phong phú và
toàn diện hơn.
1. Chúa Giêsu là Người bị mất trí
Đây không phải là cảm nghĩ của những người
xa lạ, nhưng là của những người thân nhân với
Chúa."Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi
bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí."
Đọc trong toàn bộ Tin Mừng ai cũng phải
nhận Ðức Giêsu là người rất quân bình, vậy
mà người ta còn cho Ngài là người bị mất trí,
khi thấy Ngài xả thân để lo cho đám người
đông đảo. Rồi Ngài còn bị coi là bất bình
thường, khi Ngài và các môn đệ bận bịu, lo
phục vụ đến nỗi không có cả thời giờ nghỉ
ngơi và ăn uống.
Đúng là họ chẳng hiểu gì về Chúa Giêsu, dù
họ tưởng mình đã biết rất rõ về Ngài.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có một cái
nhìn khách quan và trong sáng về mọi người
cũng như những việc xảy ra chung quanh cuộc
sống của chúng ta, để cuộc sống của chúng ta
có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn..
2. Ðức Giêsu là người của quỷ, cậy dựa vào
sức mạnh của Quỉ Lớn mà trừ quỉ nhỏ.
Khi các kinh sư từ Jêrusalem xuống để điều tra
về Ðức Giêsu. Họ không thể phủ nhận được
chuyện Ngài có khả năng trừ quỷ, nhưng họ

lại giải thích với cái nhìn đầy ác ý. Tin Mừng ghi:
"Các kinh các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì
lại nói rằng Người bị quỵ vương Bê-en-dê-bun
ám và Người dựa thế quỵ vương mà trừ quỵ.
Thật là "tội nghiệp" cho Chúa! Ðấng mà thần
ô uế đã phải sấp mình xuống dưới chân mà
tuyên xưng: "Ông là Con Thiên Chúa" (Mc
3,11); Ðấng đã khiến quỉ phải kêu la khi xuất
ra. Vậy mà các kinh sư lại nói về Chúa như thế.
Đúng miệng lưỡi của "thế gian".
Chúng ta hãy tập cho mình có một lương tâm
ngay thằng và trung thực đừng để những tà
ý làm hỏng cái tính bàn thiện Thiên Chúa ban
cho chúng ta.
3. Mẹ và anh em của Chúa Giêsu.
Tin Mừng ghi lại: "Lúc ấy, đám đông đang
ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người
rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy ở
ngoài kia đang tìm Thầy!" Nhưng Người đáp
lại:"Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"
Khi nói như thế Chúa Giêsu không có ý phủ
nhận mối giây liên kết máu mủ gia đình với
Chúa. Ngược lại nhiều nhà chú giải còn bảo
là Chúa muốn đề cao Đức Mẹ.Ví Đức Mẹ làm
Mẹ Chúa Giêsu đến hai lần!
Phải nhận rằng việc thì hành thánh ý Chúa
không phải là chuyện dễ làm. Abraham
ngày xưa là một thí dụ.
Phài can đảm lắm mới có thể thi hành
thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống làm
người của mình.

