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  Lưu hành nội bộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540 Nguyeãn Hueä - TP Kontum. ÑT : 060.3869.978 

Email :  huyvietkt07@gmail.com 

Ngaøy 24 - 8 - 2014 

    CHUÙA NHAÄT XXI THÖÔØNG NIEÂN - NAÊM A 

Baøi ñoïc 1: Is 22,19-23  - Baøi ñoïc 2: Rm 11,33-36 - TM: Mt 16,13-20 

 

 
LÔØI CHUÙA:  “Anh laø Pheâroâ, nghóa laø Taûng Ñaù, Thaày seõ trao cho anh chìa khoùa Nöôùc Trôøi” 

     Suy niệm        Coøn anh em, anh em noùi Thaày laø ai? 
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tường thuật về: Thầy trò 

Đức Giêsu đi bên nhau, nói chuyện tâm tình bên nhau, Ngài tế 

nhị dẫn dắt và nhắc nhở các môn đệ bằng những câu hỏi để 

gây ý thức nơi các ông, giúp các ông nhận biết sứ mạng và căn 

tính của Ngài. 

Trước hết, Chúa hỏi các môn đệ: "Người ta nói Con Người 

là ai?" (Mt 16,13). Con Người viết hoa ở đây ý muốn nói về 

bản   thân Ngài.  Khi   hỏi người  ta  nói  về Ngài, các môn đệ  

đua nhau trả lời: “Kẻ thì nói ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, người khác thì 

cho là Giêrêmia hay một ngôn sứ nào đó”. Như vậy người ta nói về Ngài có nhiều 

danh hiệu xem ra chưa rõ ràng, chưa xác tín.  

Kế đến, Chúa muốn dẫn đưa các ông đến câu hỏi quan trọng nhất, xác tín nhất: 

"Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?" (Mt 16,15). Nếu như câu hỏi trước các môn 

đệ dễ dàng trả lời cách sinh động thì câu hỏi này khiến các môn đệ trở nên trầm 

lắng. Bởi vì câu hỏi này đụng chạm tới chính tâm hồn của các ông. Khác hẳn điều 

người ta nói về Chúa, giờ đây các môn đệ phải trả lời một cách xác tín đối Chúa 

như thế nào. Ông Simôn Phêrô đã trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa 

hằng sống” (Mt 16,16). Đó là câu trả lời thật đúng và xác tín nhất. Câu trả lời nói 

lên sứ mạng và căn tính của Đức Giêsu. Đấng Kitô là Đấng Cứu Độ, Đấng được 

Chúa Cha sai đến trần gian để thực hiện chương trình cứu độ loài người qua việc 

loan báo Tin Mừng Nước Trời, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại, đó là sứ mạng 

của Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa hằng sống, đó là căn tính của 

Ngài. 

Dĩ nhiên Đức Giêsu có thể  tự giới thiệu về mình, tự nói lên căn tính của mình.  

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM: 

UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 TẠI TRUNG TÂM 

MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 
Đại hội Giáo lý toàn quốc do Uỷ ban Giáo lý Đức Tin thuộc HĐGM Việt Nam 

tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận từ ngày 18/8/2014 - 21/8/2014 do Đức 

Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức 

Tin thuộc HĐGM Việt Nam chủ trì. Với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phanxicô 

Xaviê Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo Tỉnh Huế, 

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng thuộc 

HĐGM Việt Nam, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá, quí Đức Ông, quí Cha Tổng 

Đại diện, quí Cha, quí tu sĩ nam nữ và đại diện Giáo lý viện trên khắp 26 Giáo phận tại 

Việt Nam. 

Đây là lần Đại hội với số tham dự viên đông nhất từ trước đến nay, cũng là lần 

đầu tiên có sự hiện diện đông đủ của 26 Giáo phận với trên 250 tham dự viên. 

Đúng 10 giờ sáng ngày 18/8/2014 tất cả tham dự viên trong đó có ½ là các Linh 

mục đặc trách Giáo lý từ các giáo phận trên toàn quốc đã tập trung tại hội trường Trung 

tâm Mục vụ để giáo lưu khởi động trước khi bước vào Đại hội. Ban tổ chức và cộng đoàn 

hân hoan vỗ tay chào mừng và tặng hoa Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch HĐGM Việt 

Nam, Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin và Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Loan báo 

Tin Mừng đến dự Đại hội và đồng hành với Đại hội trong những ngày này. 
 

TIN GIÁO XỨ: 

 I. HIỆP THÔNG - CẦU NGUYÊN: 

 Thứ năm, ngày 28.8.2014 kỷ niệm 11 năm ngày thụ phong Giám Mục của Đức 

Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kontum. Cộng đoàn Dân Chúa giáo 

xứ Tân Hương xin kính chúc mừng Đức Cha Micae. Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và 

ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha luôn mãi, để Đức Cha dẫn dắt, hướng 

dẫn Giáo phận mỗi ngày một thăng tiến hơn về mọi mặt. 

 II. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MỪNG LỄ THÁNH NỮ MÔNICA: 

 A.- Tại giáo xứ Tân Hương: Sáng Chúa nhật, ngày 24.8.2014 Hội Hiền Mẫu 

GX Tân Hương có tổ chức chương trình sinh hoạt, vui chơi mừng lễ bổn mạng tại NSH 

giáo xứ Tân Hương từ 09giờ00 đến 15giờ00. Mức đóng góp tiền là 50.000đ/người.  

 B.- Tại giáo miền Kontum: Tổ chức vào thứ tư, ngày 27.8.2014 tại nhà thờ 

Chính Tòa Kontum từ 07giờ00 đến 16giờ30. Chủ đề "Tân Phúc Âm hóa gia đình và 

truyền giáo". Mức đóng góp tiền là 30.000đ/người. 

 Kính mời các chị em trong giáo xứ tham gia đông đủ, đăng ký tham dự và đóng 

góp tiền nơi các chị phụ trách  xóm giáo. 

02. Hiện nay nạn trộm cắp xe gắn máy, xe đạp đã xảy ra ở các nhà thờ trong TP 

Kontum vào các ngày lễ. Giáo xứ Tân Hương xin thông báo cho bà con giáo dân ai đi lễ 

phải đưa xe gắn máy và xe đạp vào trong sân phía sau nhà thờ theo sự hướng dẫn của 

những người giữ xe. Thánh lễ xong mới được lấy xe ra. Trường hợp đặc biệt phải đi về 

nhà có việc riêng thì sẽ nhận xe sau. Xin mọi người tuân thủ quy định này để tránh 

trường hợp xe bị mất trong thời gian tham dự thánh lễ  ngày Chúa nhật. Khu vực nhà 

vòm chỉ dành riêng cho xe đạp, xe gắn máy xin vui lòng để ở bên ngoài sân xi măng. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài muốn người môn đệ phải tự khám phá ra 

Ngài, Ngài muốn lời tuyên xưng của người môn đệ phải phát xuất từ nỗ lực tìm 

hiểu và cảm nghiệm chân thực trong mối tương quan mật thiết với Ngài. 

Là Kitô hữu và là môn đệ Đức Kitô, mỗi người chúng ta phải trực tiếp trả lời 

câu hỏi này bằng đức tin của chính mình. Người môn đệ phải biết căn tính của 

thầy mình, phải biết mình đang theo ai và người mình theo từ đâu đến. Có như 

thế, người môn đệ mới có thể đi sâu vào trong tình thân mật với thầy mình, mới 

tin tưởng những điều thầy mình dạy, mới can đảm thi hành những giáo huấn mà 

thầy mình đã chỉ dạy và trao ban. 

Phêrô đã trả lời câu hỏi này cho phần của ông: “Thầy là Đấng Kitô, Con 

Thiên Chúa Hằng sống”. Còn bạn và tôi, chúng ta trả lời câu hỏi này ra sao? Nếu 

Đức Giêsu đến và hỏi tôi và bạn hôm nay :“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”, 

tôi sẽ trả lời Ngài ra sao? Nếu người ta hỏi tôi “Đức Giêsu là ai”, tôi sẽ giải thích 

cho họ như thế nào? 

Ngày nay người ta có thể nói về Đức Giêsu là ai dễ dàng như: Ngài là vị ngôn 

sứ, là Đấng Mêsia, là Đức Giêsu người Nazaret… nhưng thực sự họ lại không 

biết sứ mạng và căn tính của Ngài. Thật vậy, những người không phải là Kitô 

hữu, ngay cả những người vô thần có thể nói Đức Giêsu là ai một cách dễ dàng, 

nhưng trong lòng họ không biết gì về Ngài. 

Được biết Đức Giêsu, được nói về Đức Giêsu, được làm chứng cho Đức 

Giêsu, được tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu … Đó là một ân phúc, 

ân phúc từ trời cao đổ xuống cho những người luôn vững lòng tin tưởng vào Đức 

Giêsu, vì “không phải phàm nhân mạc khải cho điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, 

Đấng ngự trên trời.” (Mt 16, 17). 

Biết Đức Kitô là sống và chia sẻ với Ngài cùng một sứ mạng, là thao thức và 

đồng lao cộng khổ với Ngài trong công việc cứu độ toàn thế giới. Sứ mạng đó đòi 

hỏi người môn đệ gắn bó và kết hiệp với Chúa Giêsu, sống như Ngài sống để trở 

nên chứng tá Tin Mừng cứu độ cho mọi người. 

Sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, Đức Giêsu đã mời gọi Phêrô đứng lên 

để cùng cộng tác trong công trình xây dựng Hội thánh của Ngài: “Anh là Phêrô, 

nghĩa là đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”(Mt 16,18). Với 

lời nói này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội Thánh trên trần gian và trao sứ 

mạng cho Giáo Hội.  

Chúa Giêsu đã mời gọi Phêrô làm người lãnh đạo và cai quản Giáo Hội. Còn 

bạn và tôi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong vai trò gì? Chúng ta phải làm gì để 

chung tay góp sức xây dựng Hội Thánh mà Ngài đã thiết lập? Cũng như chúng ta 

phải trả lời cách xác tín nhất đối với Chúa và đối với người khác chất vấn niềm 

hy vọng của chúng ta: “Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự 

trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về 

niềm hy vọng của anh em.” (2Pr 3,15). 

Chuyện kể:  

Ngày kia, Minh Sư thuật lại câu chuyện một chiếc bình cổ rất quí được bán 

đấu giá rất cao. Chiếc bình đó trước kia thuộc về một anh bụi đời đã chết trong 

cảnh nghèo nàn mà hoàn toàn không hay biết giá trị của chiếc bình bát anh dùng 

để đi xin từng đồng xu. 

Khi một đệ tử hỏi Minh Sư chiếc bình đó biểu tượng điều gì thì Minh Sư trả 

lời: "Đó là chính con!" 

Khi xin cắt nghĩa rõ thêm, Minh Sư nói: "Tất cả sự chú ý của các con đều tập 

trung vào cái kiến thức đáng một xu mà các con thu nhặt được qua sách vở hay 

các giáo sư. Các con nên để tâm vào chiếc bình mà trong đó các con chứa mọi tri 

thức." 

NGƯỜI TA THÍCH TÌM HIỂU VỀ CHÚA QUA KIẾN THỨC SÁCH VỞ, 

NHƯNG LẠI CHẲNG QUAN TÂM GÌ TỚI THIÊN CHÚA VỐN HIỆN DIỆN 

SỐNG ĐỘNG TRONG MÌNH. 

Linh muïc Giuse Trần Văn Long OFM.                                                                     

                                                            Giaùo xöù Yatoâ- Gia Lai 

 

 

 

XÁC TÍN 
Chúa Giêsu muốn các môn đệ xác tín Ngài là ai? Simon Phêrô thưa “Thầy là 

Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 
Ngài cũng muốn chúng ta xác tín Ngài là ai? Chúng ta luôn tuyên xưng rằng: 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, Tôi tin kính 
Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi… 

Chúng ta có phúc vì được ân sủng từ trời xuống và vinh quang nước trời 
đang chờ đón chúng ta. Nhưng kèm theo đó là con đường thập giá, đòi hỏi chúng ta 
phải đi con đường hẹp mà vào nước trời. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hàn Quốc nhân Ngày giới trẻ Công giáo Châu 
Á và phong Chân phước cho 124 vị tử đạo đã hy sinh anh dũng theo con đường thập 
giá, họ đã xác tín mình là người Kitô hữu và các vị tử đạo đã đặt Chúa Kitô lên trên hết. 

Ngày nay, vẫn có những người tiếp nối con đường tử đạo: Tại I-rắc những 
người Kitô hữu đang bị giết một cách man rợ nhất, cảnh chôn sống, treo cổ, bắn giết 
tập thể, máu đổ đầu rơi lại diễn ra từ một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan, tàn 
ác, dã man và vô luân. 

Chúa Giêsu đã phán với Phê rô: “Con là đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây Hội 
thánh của thầy và cửa hỏa ngục sẽ không thắng nỗi”. Trải qua 2000 năm, bất kể trong 
thời đại nào vẫn có những con người sẵn sàng tử đạo để xác tín mình là Kitô hữu. 

Chúng ta phải xác tín rằng không một thế lực nào trên thế gian và cả quyền 
lực của ma quỷ cũng không thể lay chuyển được Đức tin của chúng ta, dù đói khát, 
trần truồng, dù sự sống hay sự chết hay dù một tạo vật nào khác cũng không thể tách 
chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô Chúa chúng ta. 

Cùng chia sẻ với nỗi khốn cùng của những Kitô hữu tại I-rắc. Nguyện xin 
Lòng Chúa Thương Xót che chở, cứu giúp những người anh em chúng con vượt qua 
cơn bách hại, tàn sát của lũ Satan đội lốp người. 
                                                                                                                Micae NĐC. 
 


