
      
Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ I (Lễ Gia Đình) ................... 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) ............ 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) .............. 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) ................. 5:00 PM

Ngày Thường
Thánh Lễ ............. 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG ......................... 5:30 PM
Thánh Lễ ............. 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt .............. 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ ......... 6:30 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
TTTAP.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 972-496-6988
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-
4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)
                &1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

CHúA NHẬT 3 PHụC SINH NGÀy 10/04/2016

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư



Thánh Phêrô trong Bài Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục 
Sinh hôm nay: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” 
(Ga 21:15-17). Đúng thế, cũng như Thánh Phêrô, các 
nữ tu đã đáp trả không phải chỉ bằng lời nói: “Thưa 
Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” nhưng còn là sự 
dấn thân rao giảng Tin Mừng bằng việc chăm sóc các 
con chiên của Chúa Giêsu. 

Bài Phúc Âm hôm nay (Ga 21:1-19) thường được 
dùng trong Thánh lễ khởi đầu sứ vụ mục tử của các tân 
giáo hoàng, nhất là qua ba lần tuyên xưng của Thánh 
Phêrô về lòng yêu mến Chúa Giêsu, như là điều kiện 
để được Chúa giao cho sứ mạng chăm sóc Giáo hội. 
Tuy nhiên, câu hỏi “Con có yêu mến Thầy không?” 
của Chúa Giêsu đặt ra cho Thánh Phêrô không phải chỉ 
dành riêng cho thánh nhân mà còn cho tất cả mọi Kitô 
hữu chúng ta, bởi vì cuối cùng ra trở nên người môn đệ 
của Chúa Giêsu là yêu mến và vâng theo lời dạy của 
Đấng vốn là Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và 
chịu chết cùng phục sinh để chúng ta thoát khỏi xiềng 
xích tội lỗi và sự chết đời đời.

Ước gì câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho Thánh 
Phêrô ngày xưa cũng như cho người Kitô hữu hôm nay: 
“Con có yêu mến Thầy không?” được chúng ta đáp trả 
không phải chỉ bằng lời nói: “Lạy Thầy, Thầy biết con 
yêu mến Thầy” nhưng bằng một cuộc sống qui hướng 
tất cả về cho Chúa, từ việc thờ phượng trong Nhà thờ 
cho đến những sinh hoạt hằng ngày, trong tâm tình phục 
vụ Chúa và tha nhân, nhất là những người bất hạnh về 
mặt tinh thần lẫn vật chất.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ những yếu đuối mỏng 
dòn của chúng con. Đã nhiều lần chúng con đã thốt 
ra lời yêu mến Chúa nhưng thật ra chỉ trên đầu môi 
chót lưỡi mà thôi bởi vì trong thực tế, chúng con còn 
thờ ơ với Chúa trong việc thờ phượng cũng như trong 
cách đối xử không tốt đẹp với tha nhân. Xin Chúa giúp 
chúng con như Thánh Phêrô cảm nghiệm được sự thứ 
tha của Chúa đối với tội lỗi của chúng con, để chúng 
con cố gắng đáp trả tình yêu của Chúa dành cho với cả 
cuộc sống yêu mến thiết tha. Amen.

Nếu những ai quan tâm đến những gì xảy ra trong 
Giáo hội trong tháng 3 năm 2016 vừa qua đều 
phải ghi nhận hai sự kiện liên quan đến các nữ 

tu được nhắc đến khắp thế giới. 
Sự kiện thứ nhất thật kinh hoàng với việc một nhóm 

khủng bố Hồi giáo đã bắn chết bốn Sơ vào sáng thứ Sáu 
ngày 4 tháng 3 tại một nhà an dưỡng dành cho người 
cao tuổi và khuyết tật ở thủ đô Aden của nước Yemen. 
Thực ra, số người bị sát hại trong cuộc khủng bố này 
có cả 12 người dân địa phương khác nữa. Đồng thời, 
quân khủng bố còn bắt cóc Cha Tom Uzhunnalil, một 
linh mục dòng Don Bosco từ Ấn Độ. Các nữ tu bị giết 
chết thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái do Chân phước Mẹ 
Têrêxa sáng lập đến từ các quốc gia Ấn độ, Rwanda và 
Kenya, đã bất chấp những khổ cực và nhất là sự đe dọa 
tính mạng để quyết định không di tản nhưng chọn ở lại 
với những anh chị em nghèo khổ, và cuối cùng các Sơ 
đã bị giết bởi sự thù ghét với đức tin Kitô giáo. 

Sự kiện thứ hai là việc Mẹ Mary Angelica thuộc 
dòng Kín Clara đã từ trần tại Hoa Kỳ vào Chúa nhật 
Phục Sinh ngày 27 tháng 3, thọ 92 tuổi. Mẹ Angelica 
là người sáng lập Hệ thống Truyền hình 24 giờ mỗi 
ngày Lời Vĩnh Cửu EWTN (Eternal Word Television 
Network) vào năm 1981 với chỉ 200 Mỹ kim lúc khởi 
đầu mà đến lúc Mẹ qua đời, đã trở thành hệ thống 
truyền hình về tôn giáo lớn nhất thế giới với 11 kênh 
truyền hình bằng nhiều thứ tiếng, phát đến với hơn 
264 triệu gia đình ở 145 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự 
thành công của Hệ thống Truyền hình EWTN là do Mẹ 
Angelica thâm tín rằng Mẹ được Chúa Giêsu giao cho 
sứ mạng rao giảng Tin Mừng bằng phương tiện truyền 
thông hiện đại mặc cho những giới hạn về kiến thức 
của Mẹ. 

Cả hai trường hợp kể trên nằm trong vô số những 
tấm gương của các Kitô hữu thuộc mọi thời đại trong 
dòng lịch sử của Giáo hội, đã hết lòng tận tụy phục vụ 
Chúa Kitô nơi những người đói nghèo về mặt vật chất 
lẫn tinh thần, bất chấp những thử thách và gian truân. 
Và chúng ta chỉ có thể lý giải tại sao có thể có những 
sự hy sinh của bốn Sơ Thừa Sai Bác Ái ở Yemen và Mẹ 
Angelica ở Hoa Kỳ nơi lời đáp trả của các nữ tu với 
câu hỏi mà Chúa Giêsu sống lại đã ba lần đặt ra cho 

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta.

Ga 10, 27
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 10/4: Tuaàn III Phuïc Sinh naêm C.
- Thöù Hai 11/4: Leã Thaùnh Stanislau, Giaùm muïc, Töû

ñaïo. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 12/4: Tuaàn III Phuïc Sinh.
- Thöù Tö 13/4: Leã Thaùnh Martinoâ I, Giaùo hoaøng, Töû

ñaïo. 
- Thöù Naêm 14/4: Tuaàn III Phuïc Sinh.
- Thöù Saùu 15/4: Tuaàn III Phuïc Sinh.
- Thöù Baûy 16/4: Tuaàn III Phuïc Sinh.
- Chuùa Nhaät 17/4. Tuaàn IV Phuïc Sinh naêm C. Chuùa

Nhaät Chuùa Chieân Laønh. Ngaøy Theá Giôùi Caàu 
Nguyeän Cho Ôn Goïi.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 10/4/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu   1 OÂ/B Traàn Vaên Maõo 469-212-5311
5101 Wood Creek Ln., Garland, TX 75044

Giaùo Khu   4 OÂ/B Phaïm Ñöùc Huøng 469-212-3452
1617 Dorado St, Garland, TX 75040 

Giaùo Khu 11 Baø Nguyeãn Thò Maõo 214-394-9827
6104 Crestmoor Lane, Sachse, TX 75048

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang 
quyeán tröôùc söï ra ñi cuûa 

Chò Teâreâsa Huyønh Thò Töôøng Vy
Sinh ngaøy 21/6/1979
Taï theá ngaøy 4/4/2016

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Teâreâsa veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø 
caäy troâng cho tang quyeán.

TRÖÔØNG VIEÄT NGÖÕ CAÀN GIAÙO VIEÂN
Ñeå chuaån bò cho chöông trình Vieät ngöõ nieân hoïc 
2016-2017 saép ñeán, Tröôøng Vieät ngöõñangcaàn söï 
giuùp ñôõ cuûa caùc thieän nguyeän vieân trong Giaùo xöù.
Ñieàu kieän: Bieát hai ngoân ngöõ Vieät & Anh, ñoàng 
thôøi coù thôøi gian giuùp ñôõ vaøo caùc ngaøy Chuùa nhaät
Xin quí vò lieân laïc tröïc tieáp vôùi Thaày Thanh Leâ taïi 
vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc vaøo Chuùa nhaät hoaëc 
qua soá ñieän thoaïi: 469-867-6025.

Rao Hoân Phoái
RAO LAÀN I

* Anh Huyønh Khöông Duy, con oâng Huyønh Khöông Thaùi
vaø baø Nguyeãn Thò Möøng, seõ keát hoân vôùi chò Taï Thò Kim
Oanh, con oâng Taï Vaên Quyù vaø baø Nguyeãn Thò Cheâ, vaøo
thöù Baûy ngaøy 23/4/2016 taïi giaùo xöù Xoùm Laùch, Saøigoøn.
Anh Duy vaø cha meï hieän cö nguï taïi giaùo xöù Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp, Garland, Texas. Chò Kim Oanh vaø cha 
meï hieän cö nguï taïi Quaän 3 Saøigon. 
* Anh Nguyeãn Quang Huy, con oâng Nguyeãn Vaên Khoaùi
vaø baø Ñinh Thò Phinh, seõ keát hoân vôùi chò Vuõ Kieàu Ngaân,
con oâng Vuõ Ñình Hoøa vaø baø Kieàu Minh Phuïng vaøo thöù
Baûy ngaøy 21/5/2016
* Anh Ñoaøn Ngoïc Thaéng, con oâng Ñoaøn Ngoïc Haïnh vaø
baø Nguyeãn Cuùc (ñaõ qua ñôøi), seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn
Alyssa, con oâng Nguyeãn Ngoïc Döï vaø baø Traàn Thò Sen
vaøo thöù Baû ngaøy 21/5/2016
Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 
chaùnh xöù.

Join the SISTERS OF THE HOLY 
FAMILY OF NAZARETH for fun and prayer

Come & See Day
for young women ages 14-18 

Saturday, April 23 8:00 am - 6:00 pm
At: Good Shepherd Convent

1814 Egyptian Way
Grand Prairie, TX 75050

Registration: Sr. Mary Paul
smpaul@icgrandprairie.org

Discernment Weekend 
for women ages 18+ 

from April 22-24 
Friday-Sunday

At: Good Shepherd Convent 
1814 Egyptian Way

Grand Prairie, TX 75050
Registration: Sr. Mary Paul
smpaul@icgrandprairie.org
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GHI DANH NIEÂN HOÏC 2016 – 2017
VIEÄT NGÖÕ, GIAÙO LYÙ & THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ

I. Chöông Trình Ghi Danh
* April 17: Ñôït 1. (9:00am - 4pm)
* April 24: Ñôït 2. (9:00am - 4pm)
Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Thaùnh An Phong
Leä phí: Vieät ngöõ: $60 - Giaùo Lyù: $80 - Thieáu nhi: $20
Neáu ghi danh treã, sau April 24 - leä phí seõ taêng nhö sau:
After April 24 leä phí:   Vieät ngöõ: $80 - Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $30

Khi ñi ghi danh, xin mang theo ñôn ghi danh (maøu xanh da trôøi).  Ñôn naøy ñöôïc gôûi veà vôùi hoïc sinh nhoû 
nhaát trong gia ñình vaøo Chuùa nhaât ngaøy 10 thaùng 04.  Xin quyù phuï huynh ñoïc chi tieát ghi danh ñöôïc keøm 
theo ñôn ghi danh.  To register, please bring the registration form (blue) with you.  This form will be sent 
home with the youngest student in your family on Sunday, April 10th. 
* Sun, May 1, 8, 15:  Late Registration / Ghi danh treã
* May 22, May 29, June, July, and Aug 07:  No Registration / Vaên phoøng KGD seõ ñoùng cöûa
* Sun, Aug 14 (9am – Noon):  Last Day of Late Registration / Vaên phoøng KGD môû cöûa

II. Chöông Trình Hoïc / School Schedule
7:30am MASS
9:00am - 10:15am   Giaùo Lyù (all grades)
10:30am - 11:45am  Vieät Ngöõ
Noon              TNTT MASS
1:45pm - 2:45pm     TNTT + Vieät Ngöõ 
3:00pm - 4:15pm    Giaùo Lyù (all grades)

III. Xin löu yù veà “Giaùo Lyù Preference AM or PM”/ Please note
1. If all children is enrolled in all 3 programs, parents may choose a preference of morning or
afternoon GL classes.
* If “Giaùo Lyù AM” preference is chosen, then:

9 – 10:15am:  Giaùo Lyù
10:30am – 11:45am:  Vieät Ngöõ
Noon MASS
1:45pm – 3pm:  TNTT

* If “Giaùo Lyù PM” preference is chosen, then:
10:30am – 11:45am:  Vieät Ngöõ
Noon MASS
1:45pm – 3pm:  TNTT
3:15pm – 4:30pm:  Giaùo Lyù

2. Indicating "Giao Ly AM" or "Giao Ly PM" does not guarantee that you will be given that time slot.
Priority is given in this order:
a) Time of registration AND all children in the family enrolled in all 3 programs AND capacity of class
room size.
b) Time of registration AND capacity of class room size.
3. Maximum capacity of each GL class is 30.
4. Neáu chæ ghi danh cho moät chöông trình Giaùo Lyù, hoïc sinh seõ ñöôïc xeáp vaøo giôø hoïc: 3g15chieàu –
4g30chieàu.
If a student is enrolled only in Giaùo Lyù, s/he will be placed in the 3:15pm – 4:30pm time slot.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 3/4/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,074.00 
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng: $100.00 
Tieàn Quaûng Caûo: $230.00 
Tieàn Röûa Toäi: $100.00 
AÅn Danh: $80.00 
Khoái Giaùo Duïc: $932.79 
Quyõ Giuùp Ngöôøi Ngheøo: $19,570.00 
Môùi Gia Nhaäp  Giaùo Xöù: 
     SDB 2720 $100.00 

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc 
(Parish Center with Parking Lot Fund)

SDB Teân Soá Tieàn
0069 Traàn Thò Tô $5.00 
0081 Huyønh Ba $12.00 
0146 Nguyeãn Vaên Trieäu $10.00 
0340 Phaïm Vaên Huøng $500.00 
0391 Nguyeãn Bích Loan $5.00 
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $5.00 
0501 Ñaøo Huy Haûi $6.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0670 Nguyeãn Tieán Ñaït $500.00 
0712 Ngoâ Ngoïc Troïng $300.00 
0839 Nguyeãn Thaønh Myõ $300.00 
0881 Nguyeãn Thò Tình $20.00 
0968 Nguyeãn Vaên Haùn $5.00 
0987 Phan Quang Trinh $20.00 
1035 Phaïm Thò Kim Dung $5.00 
1070 Nguyeãn Minh Thieân $2.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1194 Dieäp Vaên Huøng $10.00 
1222 Leâ Huy Phan $20.00 
1309 Voõ Vaên Phuùc $20.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $20.00 
1398 Nguyeãn Thò Ghi $5.00 

1512 Mai Vaên Trung $20.00 
1650 Nguyeãn Vaên Laït $10.00 
1728 Caron Le Therese $5.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1869 Baïch Vaên Giaøu $2.00 
1945 Ñaëng Anh Tuaán $10.00 
2017 Traàn Quang Minh $5.00 
2054 Leâ Thò Hoa $10.00 
2101 Leâ Trung Thuôïc $4.00 
2156 Nguyeãn Thò Töôi $20.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $5.00 
2362 Phaïm Quoác Anh $20.00 
2396 Löông Moäng Lan Nöông $10.00 
2518 Ngoâ Thanh Phöông $3.00 
2524 Traàn Thò Tuù $10.00 
2539 Ñaøo Huy Laâm $5.00 
2548 Trònh Ñinh Thònh $10.00 
2596 Cao Sôn Ca $2.00 
2614 Nguyeãn Vaên Giôùi $5.00 
2651 Maïc Hoàng Sôn $10.00 
2681 Nguyeãn Thò Huy $20.00 
2690 Hoaøng Nhu Quoác Nguyeân $20.00 
2694 Ñoã Kim Chi $5.00 

Hoäi Quaùn $6,425.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0205 Vuõ Thò Thanh (Hình) $245.00 
0234 John Traàn $100.00 
0306 Nguyeãn Thò Myõ Linh $250.00 
0366 Nguyeãn Uyeân $100.00 
0391 Phan Thuøy Trinh $200.00 
488-494  Therese L. Caron $700.00 
0545 Hoaøi Höông Graham (Baûng Teân) $250.00 

MOÄT ÑIEÀU TOÁT ÑEÏP DAÂNG LEÂN THIEÂN CHUÙA
Boán nöõ tu thuoäc hoäi doøng cuûa Meï Teâreâxa töû 

ñaïo taïi Yemen
Moät ñieàu toát ñeïp daâng leân Thieân Chuùa laø töïa moät taùc 

phaåm kinh ñieån cuûa Malcom Muggeridge, töø naêm 1971, 
giôùi thieäu Meï Teâreâxa vôùi caû theá giôùi. Caùi töïa naøy coù theå 
ñöôïc duøng ñeå moâ taû moät caùch ñaày caûm xuùc söï hy sinh 
cuûa boán nöõ tu thuoäc hoäi doøng do Meï Teâreâxa saùng laäp khi 
caùc chò bò moät nhoùm khuûng boá Hoài giaùo saùt haïi vaøo saùng 
ngaøy 4 thaùng 3 vöøa qua, moät ngaøy thöù Saùu.

Nhöõng keû gieát ngöôøi ñaõ ñoät nhaäp vaøo khuoân vieân 
“Nhaø Meï Teâreâxa”, moät nhaø an döôõng daønh cho ngöôøi 
cao tuoåi vaø ngöôøi khuyeát taät taïi thaønh phoá Aden, Yemen, 
nôi caùc nöõ tu thuoäc Hoäi Thöøa Sai Baùc AÙi soáng vaø phuïc 
vuï. Hoï baén cheát ngöôøi gaùc coång vaø taùm cö daân lôùn tuoåi 
vaø ba trong soá caùc nhaân vieân tình côø xuaát hieän treân ñöôøng 
ñi cuûa hoï. Hoï ñi tìm caùc nöõ tu vaø khi gaëp caùc chò, hoï ñaõ 
noå suùng baén caùc chò. Boán nöõ tu bò gieát: Sô Anselm töø 
AÁn Ñoä, Sô Marguerite vaø Sô Reginette töø Rwanda, Sô 
Judith töø Kenya. Chæ coù moãi Sô Sally, beà treân, tìm ñöôïc 
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nôi aån naáp vaø soáng soùt sau cuoäc taøn saùt: Chò ñaõ nghe 
moät nhaân vieân ñòa phöông la to “chaïy, chaïy”. Nhöõng keû 
taán coâng cuõng baét coùc Cha Tom Uzhunnalil, linh muïc 
doøng Salesian cuõng töø AÁn Ñoä, ñang caàu nguyeän trong 
nhaø nguyeän vaøo thôøi ñieåm xaûy ra thaûm kòch. Cha ñaõ rôøi 
Yemen moät naêm tröôùc, sau khi nhaø thôø cuûa cha bò ñaùnh 
bom, nhöng sau ñoù cha ñaõ quyeát ñònh quay trôû laïi.

Maëc duø khoâng coù nhoùm khuûng boá naøo nhaän traùch 
nhieäm veà vuï taán coâng, Ñöùc Cha Paul Hinder, ñaïi dieän 
toâng toøa Nam Arabia, tin chaéc cuoäc taán coâng ñoù ñöôïc 
thöïc hieän vì “ñoäng cô toân giaùo”. Ñöùc Cha cuõng cho bieát: 
“Ngöôøi daân ñòa phöông yeâu quí caùc nöõ tu thuoäc hoäi doøng 
cuûa Meï Teâreâxa, vaø ngöôõng moä caùch caùc chò phuïc vuï 
ngöôøi khaùc khoâng phaân bieät toân giaùo, luoân öu tieân phuïc 
vuï cho nhöõng ngöôøi caàn nhaát. Ñieàu naøy khieán caùc nöõ tu 
nhaän ñöôïc söï ñoái xöû nieàm nôû vaø tình caûm cuûa ngöôøi daân, 
vaø coù leõ ñoù chính laø ñieàu maø moät soá ngöôøi khoâng thích.” 
Ñöùc Cha Camillo Ballin, ñaïi dieän toâng toøa Baéc Arabia, 
noùi: “Boán nöõ tu thaät söï ñaõ töû ñaïo vì ñöùc tin, vì caùc chò ñaõ 
bò gieát bôûi söï thuø gheùt ñoái vôùi ñöùc tin Kitoâ giaùo. Nhöõng 
keû khuûng boá ñaõ khoâng baén nhöõng beänh nhaân Hoài giaùo 
trong trung taâm...” Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ goïi vuï 
thaûm saùt laø moät haønh ñoäng “baïo löïc ñoäc aùc vaø voâ nghóa”.

Keå töø thaùng Gieâng naêm 2015, Yemen ñaõ laø nôi dieãn 
ra moät cuoäc xung ñoät ñaãm maùu, nhöng vaãn khoâng ñöôïc 
coäng ñoàng theá giôùi chuù yù nhieàu. Chính phuû Hoài giaùo doøng 
Sunni, ñöôïc AÛ Raäp Saudi hoã trôï ñang ñoái ñaàu vôùi Houti, 
nhoùm phieán quaân Hoài giaùo doøng Shia trung thaønh vôùi 
cöïu toång thoáng vaø ñöôïc Iran hoã trôï. Taïi quoác gia naøy, caùc 
nhoùm cöïc ñoan khaùc coù lieân quan ñeán Al Qaeda hay Nhaø 
nöôùc Hoài giaùo cuõng goùp phaàn laøm cho baïo löïc vaø khuûng 
boá leo thang. Nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng ñoù laø cuoäc 
chieán giaønh quyeàn baù chuû trong khu vöïc, giöõa AÛ Raäp 
Saudi muoán duy trì Ñeá cheá Wahhabi vaø Iran muoán thieát 
laäp laïi Ñeá cheá Ba Tö.

Caùc nöõ tu tröôùc ñoù ñaõ coù keá hoaïch rôøi khoûi Yemen 
nhöng cuoái cuøng caùc chò ñaõ choïn ôû laïi trong hoaøn caûnh 
baïo löïc naøy, maëc duø caùc chò bieát ñieàu ñoù laø nguy hieåm. 
Ñöùc Giaùm muïc Hinder nhôù ñaõ thaûo luaän vôùi caùc nöõ tu veà 
caùc ruûi ro lieân quan ñeán löïa choïn cuûa caùc chò: “Caùc chò 
noùi vôùi toâi laø khoâng coù gì caàn thaûo luaän: caùc chò seõ khoâng 
boû ñi cho duø coù baát cöù ñieàu gì xaûy ra, bôûi vì caùc chò muoán 
ôû laïi vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc giao phoù cho caùc chò chaêm 
soùc. Caùc chò noùi: Chuùng con muoán tieáp tuïc ôû beân nhöõng 
ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi nhoû beù nhaát. Chuùng con seõ 
ôû laïi ñaây. Veà phaàn caùc nöõ tu roõ raøng khoâng coù chuyeän 
phoâ tröông chuû nghóa anh huøng, ñoù hoaøn toaøn laø do caùc 
chò mong muoán ñöôïc theo Chuùa Gieâsu Kitoâ.” Ñöùc Cha 
Hinder keát luaän: “Toâi toân troïng quyeát ñònh cuûa caùc nöõ tu 
vaø toâi tin chaéc raèng cuoäc töû ñaïo cuûa caùc chò cuõng seõ ñôm 
hoa keát traùi cho cuoäc soáng cuûa nhöõng Kitoâ höõu khaùc soáng 

treân Baùn ñaûo AÛ Raäp.”

Ñöùc Cha Ballin nhaän ñònh: “Caùc chò ôû raát gaàn vôùi 
Chuùa Gieâsu Kitoâ, vì ngöôøi ta caøng ñeán gaàn Chuùa Gieâsu 
Kitoâ, thì hoï caøng ñeán gaàn thaäp giaù cuûa chính mình. Hoäi 
doøng cuûa caùc chò theo Chuùa Kitoâ raát saùt, vaø coù theå chæ 
caùch cho nhöõng ngöôøi khaùc thuoäc caùc gia ñình toân giaùo 
khaùc nhau.”

Moät vaøi ngaøy sau cuoäc taøn saùt, moät trong nhöõng böùc 
thö cuoái cuøng cuûa caùc chò vieát moät vaøi tuaàn tröôùc ñoù ñaõ 
ñöôïc coâng boá. Neân trích daãn nguyeân vaên böùc thö naøy:

“Moãi laàn caùc vuï ñaùnh bom trôû neân döõ doäi, chuùng toâi 
quyø xuoáng tröôùc Thaùnh Theå, naøi xin Chuùa Gieâsu thöông 
xoùt baûo veä vaø gìn giöõ chuùng toâi cuõng nhö nhöõng ngöôøi 
ngheøo cuûa chuùng toâi vaø ban hoøa bình cho ñaát nöôùc naøy. 
Chuùng toâi khoâng caûm thaáy meät moûi goõ cöûa Traùi tim cuûa 
Thieân Chuùa, tin töôûng raèng taát caû ñieàu naøy seõ keát thuùc. 
Trong khi chieán tranh vaãn tieáp dieãn, chuùng toâi töï nhieân 
nhaåm tính coøn bao nhieâu löông thöïc vaø chuùng toâi töï hoûi: 
Lieäu noù coù ñuû cho ngaøy hoâm nay khoâng? Caùc vuï ñaùnh 
bom vaãn tieáp tuïc, ñaâu ñaâu cuõng coù nhöõng vuï baén gieát vaø 
chuùng toâi chæ coù ñuû boät cho ngaøy hoâm nay. Laøm theá naøo 
ngaøy mai chuùng toâi coù ñöôïc löông thöïc ñeå nuoâi nhöõng 
ngöôøi ngheøo cuûa chuùng toâi? 

“Vôùi loøng tin töôûng yeâu thöông vaø hoaøn toaøn phoù 
thaùc, naêm chò em chuùng toâi chaïy ñeán Trung taâm ngay caû 
khi caùc vuï ñaùnh bom dieãn ra aùc lieät. Ñoâi khi, chuùng toâi 
tìm truù aån döôùi nhöõng taùn caây, nghó raèng chuùng laø nhöõng 
baøn tay cuûa Thieân Chuùa baûo veä chuùng toâi. Sau ñoù chuùng 
toâi laïi chaïy, nhanh choùng ñeán vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo 
ñang chôø ñôïi chuùng toâi, moät caùch bình thaûn. Coù nhieàu 
ngöôøi giaø, moät soá bò muø, soá khaùc bò khuyeát taät veà taâm 
thaàn hay theå chaát. Chuùng toâi ngay laäp töùc baét ñaàu coâng 
vieäc, doïn deïp, chuøi röûa, naáu aên, taän duïng nhöõng tuùi boät 
cuoái cuøng, nhöõng chai daàu cuoái cuøng, ñuùng nhö trong caâu 
truyeän cuûa baø goùa vaø tieân tri EÂlia.

“Thieân Chuùa khoâng bao giôø coù theå bôùt roäng löôïng 
ñi, mieãn laø chuùng toâi vaãn ôû laïi vôùi Ngaøi vaø nhöõng ngöôøi 
ngheøo khoù cuûa Ngaøi. Thænh thoaûng, khi caùc vuï ñaùnh bom 
xaûy ra, chuùng toâi naáp döôùi gaàm caàu thang, taát caû chuùng 
toâi, taát caû taäp hôïp laïi: chuùng toâi soáng cuøng nhau, chuùng 
toâi cheát cuøng nhau, vôùi Chuùa Gieâsu, Meï Maria vaø Meï 
Teâreâxa cuûa chuùng toâi.”

Doøng Thöøa Sai Baùc AÙi cho bieát sau vuï thaûm saùt ôû 
Yemen, hoï khoâng coù yù ñònh töø boû hoaït ñoäng cuûa hoï taïi 
ñaát nöôùc naøy, “chuùng toâi seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng phuïc vuï 
cho ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi tuùng thieáu.”

Ñoù chính laø tình yeâu cho ñeán taän cuøng coù khaû naêng 
bieán ñoåi caùi thaûm kòch kinh hoaøng naøy thaønh moät ñieàu toát 
ñeïp daâng leân Thieân Chuùa.
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Tuaàn 96: THÖ DO THAÙI
(Chöông 7-13) 

ÑÖÙC KITOÂ THÖÔÏNG TEÁ (4,14-16; 5,1-10)
Chuû ñeà cuûa phaàn thöù hai trong Thö Do thaùi (4,14-10,31) laø vai troø 
vaø hoaït ñoäng cuûa Ñöùc Kitoâ xeùt nhö vò thöôïng teá. Ngöôøi ñaõ hieán 
daâng chính mình laøm hy leã, moät laàn thay cho taát caû, mang laïi ôn 
tha thöù toäi loãi, vaø nhö theá, Ngöôøi ñaõ hoaøn taát ñieàu maø caùc nghi leã 
trong Cöïu Öôùc khoâng theå laøm ñöôïc. Rieâng trong ñoaïn vaên ta tìm 
hieåu (4,14-16; 5,1-10), taùc giaû nhaán maïnh ñeán loøng thöông xoùt cuûa 
Thöôïng teá Gieâsu. Loøng thöông xoùt naøy ñöôïc theå hieän caùch troïn 
veïn trong vieäc Ngöôøi chia seû baûn tính nhaân loaïi vôùi ta: “chòu thöû 
thaùch veà moïi phöông dieän cuõng nhö ta, nhöng khoâng phaïm toäi.”
Ñeå trình baøy veà Ñöùc Kitoâ thöôïng teá, tröôùc heát taùc giaû ñònh nghóa vò 
thöôïng teá baèng caùch ñöa ra ba ñaëc ñieåm:
(1) ñöôïc choïn giöõa loaøi ngöôøi vaø ñaïi dieän cho hoï ñeå daâng leã ñeàn
toäi;
(2) vò thöôïng teá coù theå chu toaøn nhieäm vuï laøm ñaïi dieän vì oâng chia
seû nhöõng yeáu ñuoái cuûa phaän ngöôøi;
(3) vò thöôïng teá ñöôïc Thieân Chuùa tuyeån choïn chöù khoâng do oâng
töï choïn.
Sau ñoù, taùc giaû aùp duïng cho Chuùa Gieâsu:
(1) Ngöôøi khoâng töï toân mình laøm thöôïng teá nhöng Ngöôøi ñoùn nhaän
töø Thieân Chuùa;
(2) Ngöôøi chia seû kieáp phaøm nhaân vôùi nhaân loaïi, phaûi traûi qua
nhieàu ñau khoå;
(3) Ngöôøi trôû neân ñaïi dieän cuûa daân vaø daâng leã ñeàn toäi cho hoï.
Söï can thieäp cuûa Ngöôøi maïnh meõ vaø hieäu quaû ñeán ñoä Ngöôøi trôû
neân nguoàn ôn cöùu ñoä vónh cöûu cho taát caû nhöõng ai tuøng phuïc Ngöôøi.
Nieàm tin vaøo Ñöùc Kitoâ thöôïng teá thuùc ñaåy ta “giöõ vöõng lôøi tuyeân
xöng ñöùc tin” (4,14) vaø “maïnh daïn tieán laïi gaàn ngai Thieân Chuùa
laø nguoàn aân suûng, ñeå ñöôïc xoùt thöông vaø laõnh ôn trôï giuùp moãi khi
caàn” (4,16).
MOÄT THÖÔÏNG TEÁ GIOÁNG NHÖ MELKISEÂÑEÂ (7,1-28)
Chöông 7 baøn ñeán ba chöùc tö teá. Tröôùc heát laø chöùc tö teá cuûa
Melkiseâñeâ, moät khuoân maët xa xöa töø thôøi toå phuï Abraham vaø ñaày
veû huyeàn nhieäm. Keá ñeán laø chöùc tö teá thuoäc chi toäc Leâvi trong daân
Israel. Cuoái cuøng laø chöùc tö teá cuûa Ñöùc Kitoâ, mang ñaëc tính vónh
cöûu nhö Melkiseâñeâ, ñoàng thôøi thi haønh nhöõng chöùc naêng cuûa tö teá
Leâvi.
Taùc giaû so saùnh Ñöùc Kitoâ vôùi Melkiseâñeâ baèng caùch ba laàn vaän
duïng Thaùnh vònh 110,4 : “Con laø tö teá ñôøi ñôøi theo phaåm haøm
Melkiseâñeâ.” Chuùng ta khoâng bieát ñeán caùc tö teá theo phaåm haøm
Melkiseâñeâ, cho neân chæ caàn hieåu caâu naøy laø “tö teá ñôøi ñôøi gioáng nhö 
Melkiseâñeâ.” Taïi sao taùc giaû laïi so saùnh Ñöùc Kitoâ vôùi Melkiseâñeâ?
Vì oâng muoán trình baøy Ñöùc Kitoâ laø tö teá vónh haèng chöù khoâng
gioáng nhö nhöõng tö teá Leâvi cuõng laø nhöõng con ngöôøi phaûi cheát.
Theâm vaøo ñoù, Melkiseâñeâ vaãn ñöôïc xem nhö moät nhaân vaät thuoäc
thöôïng giôùi, cho neân cuõng laø hình aûnh ñeå noùi veà Ñöùc Kitoâ ñöôïc toân
vinh, thuoäc thöôïng giôùi.
Ngoaøi Thaùnh vònh 110, taùc giaû coøn vaän duïng saùch Saùng theá 14,17-

20. Töø baûn vaên naøy, taùc giaû trình baøy moät soá neùt veà Ñöùc Kitoâ
thöôïng teá:
(1) teân goïi Melkiseâñeâ laøm noåi baät vöông quoác Ñöùc Kitoâ laø vöông
quoác cuûa coâng chính vaø hoaø bình;
(2) vì saùch Saùng theá khoâng noùi gì ñeán chi tieát caù nhaân cuoäc ñôøi cuûa
Melkiseâñeâ, keå caû ngaøy sinh vaø caùi cheát cuûa oâng, neân oâng ñöôïc coi
laø tö teá vónh haèng, vaø Ñöùc Kitoâ cuõng theá;
(3) Melkiseâñeâ coù vò trí troåi vöôït Abraham neân Abraham phaûi daâng
1/10 chieán lôïi phaåm, caùc tö teá töø doøng doõi Abraham ñöông nhieân
cuõng ôû döôùi Melkiseâñeâ, vaø taùc giaû vaän duïng chi tieát naøy ñeå laøm
noåi baät söï cao troïng cuûa chöùc tö teá nôi Ñöùc Kitoâ.
Töø nhöõng lyù leõ treân, Thö Do thaùi ñi ñeán keát luaän : vì chöùc tö teá
trong Cöïu Öôùc chöa hoaøn thieän neân Thieân Chuùa môùi ñaët moät vò tö
teá khaùc gioáng nhö Melkiseâñeâ (7,11). Ñöùc Kitoâ laïi khoâng phaûi laø tö
teá thuoäc chi toäc Leâvi vì Ngöôøi thuoäc chi toäc Giuña (7,13-14); do ñoù
Ñöùc Kitoâ laø tö teá vónh haèng nhö Melkiseâñeâ, khoâng phaûi theo doøng
doõi töï nhieân (Ds. 18) nhöng theo Lôøi Chuùa phaùn: “Con laø thöôïng
teá muoân ñôøi theo phaåm haøm Melkiseâñeâ.”
Vì Ñöùc Kitoâ laø thöôïng teá vónh haèng neân phaåm vò tö teá cuûa Ngöôøi
toàn taïi maõi, Ngöôøi coù theå ñem ôn cöùu ñoä vónh vieãn cho chuùng
ta, Ngöôøi haèng soáng ñeå chuyeån caàu cho ta. Khoâng gioáng nhö caùc
thöôïng teá khaùc, Ñöùc Kitoâ ñaõ daâng chính mình vaø chæ daâng moät laàn
laø ñuû (7,27). Hy leã cöùu ñoä cuûa Ñöùc Kitoâ laø hy leã duy nhaát, hoaøn taát
moät laàn thay cho taát caû; tuy nhieân hy leã duy nhaát naøy ñöôïc hieän taïi
hoaù qua hy leã cuûa Giaùo Hoäi. Cuõng vaäy, chöùc tö teá cuûa Ñöùc Kitoâ laø
chöùc tö teá duy nhaát, nhöng chöùc tö teá duy nhaát naøy ñöôïc hieän taïi
hoaù qua chöùc tö teá thöøa taùc trong Giaùo Hoäi. Do ñoù, chæ moät mình
Ñöùc Kitoâ laø tö teá ñích thöïc, nhöõng ngöôøi khaùc chæ laø thöøa taùc vieân
cuûa Ngaøi (x. Giaùo lyù HTCG soá 1545).
Nhö theá, chöông 7 ñaõ laøm noåi baät söï töông phaûn giöõa chöùc tö teá
trong Cöïu Öôùc vaø chöùc tö teá cuûa Ñöùc Kitoâ. Ba chöông keá tieáp trong
Thö Do Thaùi seõ khai trieån söï töông phaûn naøy ôû töøng khía caïnh:
- Thöøa taùc vuï cuõ vaø môùi (8,1-6) : caùc tö teá Cöïu Öôùc lo vieäc phuïng
töï trong thaùnh ñieän, nhöng thaùnh ñieän naøy chæ laø hình aûnh lu môø
cuûa thaùnh ñieän treân trôøi. Ñöùc Kitoâ môùi laø Thöôïng teá cao caû, lo vieäc
teá töï trong thaùnh ñieän treân trôøi.
- Giao öôùc cuõ vaø môùi (8,7-13) : Giao öôùc cuõ ñaõ loãi thôøi vaø cuõ kyõ.
Thieân Chuùa höùa thieát laäp giao öôùc môùi, vaø Ñöùc Kitoâ chính laø Ñaáng
trung gian cuûa giao öôùc môùi.
- Cung thaùnh cuõ vaø môùi (9,1-10) : Trong Cöïu Öôùc, moãi naêm moät
laàn, vò thöôïng teá vaøo Nôi cöïc thaùnh ñem theo maùu chieân boø ñeå
daâng leã ñeàn toäi. Hy leã ñoù chæ coù hieäu löïc beân ngoaøi, khoâng laøm cho
löông taâm ngöôøi cöû haønh trôû neân hoaøn thieän. Coøn Ñöùc Gieâsu Kitoâ
ñaõ vaøo cung thaùnh khoâng phaûi vôùi maùu chieân boø maø laø vôùi chính
Maùu cuûa Ngöôøi. Maùu aáy thanh taåy löông taâm chuùng ta khoûi nhöõng
vieäc ñöa tôùi söï cheát, ñeå chuùng ta xöùng ñaùng phuïng thôø Thieân Chuùa
haèng soáng.
- Hy teá cuõ vaø môùi (10,1-18) : Ñöùc Kitoâ baõi boû caùc leã teá cuõ maø thieát
laäp leã teá môùi. Theo yù ñoù, chuùng ta ñöôïc thaùnh hoaù nhôø Ñöùc Gieâsu
Kitoâ ñaõ hieán daâng thaân mình laøm leã teá, chæ moät laàn laø ñuû.

 (coøn tieáp)
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Meditation: Why didn’t the apostles immediately recognize the
Risen Lord Jesus when he greeted them at the Sea of Tiberias 

(also called the lake of Gennesaret or Galilee)? John gives us a clue. He 
states that Peter had decided to return to his home district of Galilee, 
very likely so he could resume his fishing career. Peter was discouraged 
and didn’t know what to do after the tragedy of Jesus’ death! He went 
back to his previous job as a fisherman out of uncertainty for his future. 
Six of the other apostles followed him back to Galilee. 

The Lord Jesus renews Peter’s faith and calling - and ours as well
Why did Jesus choose to reveal himself to the apostles at the Sea of 

Galilee - and right after they had spent a whole night of futile fishing? The 
Risen Lord was waiting on the shore for Peter and the other apostles. 
When their boat drew near the shore, Jesus questioned them and then 
gave a command to lower their nets into the sea. When their nets began to 
burst at the great haul of fish, John, the beloved disciple, recognized that 
it was the Lord who was speaking to them. Peter then immediately leaped 
from the boat and ran to the Lord. Do you run to the Lord Jesus when you 
meet setbacks and disappointments, and when you faith is being put to the 
test? The Lord Jesus is always ready to renew us in faith and to give each 
of us fresh hope in his promises for us. 

Why did Jesus perform this miraculous catch of fish after his third 
resurrection appearance to the apostles? By looking back to the first 
miracle of the great catch of fish, we can recognize the significance of 
Jesus repeating this miracle again for his apostles. The first miracle took 
place at the beginning of Jesus’ ministry in Galilee when the Lord called 
Peter to leave all and follow him. After Peter had fished all night and 
caught nothing, Jesus commanded him to lower his nets (see Luke 5:4-11). 
When his nets began to break under the weight of the great haul, Jesus 
then spoke to Peter and gave him a new calling and mission - from now on 
he would be “catching people” for the kingdom of God (Luke 5:10). Jesus 
repeats this miracle for Peter to remind him that he must continue his 
mission of “catching people” and “making disciples” for the kingdom of 
Christ.

Skeptics who disbelieve the resurrection accounts say the disciples 
only saw a vision of Jesus. The Gospels, however, give us a vivid picture of 
the reality of the resurrected and glorified body of the Lord Jesus. Jesus 
went out of his way to offer his disciples various proofs of his physical 
resurrection - that he is real and true flesh, not just a spirit or imaginary 
ghost. 

Do you love me more than anything else?
In his third appearance to the apostles, Jesus prepared a breakfast 

for them and ate with them. Peter’s prompt response to draw near to the 
Lord and eat breakfast with him stands in sharp contrast to his previous 
denial and distancing himself from his Master during the night of Jesus’ 
arrest and trial. Why did Jesus question Peter’s love and loyalty three 
times in front of the other disciples? It must have caused Peter pain and 

sorrow since he had publicly denied Jesus three times previously. Now 
Peter, full of remorse and humility, unequivocally stated that he loved 
his Lord and Master and was willing to serve him whatever it might cost. 

When Jesus asked Peter “do you love me more than these?” he may 
have pointed to the boats, nets and other fishing companions. He may 
have challenged Peter to let go of his career as a fisherman for the task 
of shepherding the people whom Christ would call to be his disciples. 
Jesus may have also pointed to the other apostles and to Peter’s previous 
boast: “Though they all fall away because of you, I will never fall away” 
(Matthew 26:33). Peter now makes no boast or comparison but humbly 
responds: “You know I love you.”

The Lord wants to renew our minds and rekindle our hearts with his 
transforming love

The Lord Jesus calls each one of us, even in our personal struggles, 
weakness, and sin, to draw near to him as our merciful Healer and 
Savior. He invites us to choose him as our Lord and to love him above 
all else. What can hold us back from giving him our undivided love and 
unqualified loyalty (Romans 8:38-39)? Nothing but our own sinful pride 
and stubborn will, and blind fear can hold us back from receiving his 
gracious forgiveness, loving-kindness, and faithful love. God’s abundant 
grace (favor and blessing) is a free and unmerited gift, far beyond what 
we deserve or could possibly hope to obtain through our own means. We 
can never outmatch God in generosity and goodness. He loved us first and 
our love for him is a response to his exceeding grace (unmerited favor) 
and mercy.

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) wrote in his famous confession 
a remarkable prayer of thanksgiving and love: 

“Late have I loved you, O Beauty so ancient and so new. Late have I 
loved you! ...You shone your Self upon me to drive away my blindness. 
You breathed your fragrance upon me... and in astonishment I drew my 
breath...now I pant for you! I tasted you, and now I hunger and thirst for 
you. You touched me! - and I burn to live within your peace. “ (Confessions 
10:27) 

The Lord Jesus wants to personally draw near to each one of us 
and he knocks every day on the door of our hearts and he waits for our 
response (Revelation 3:20). Do you recognize the Lord’s presence with 
you and do you listen for his voice as he speaks to you in your heart 
and through the word of God in the Sacred Scriptures? The Lord is ever 
ready to help us grow in the knowledge of his great love for us and in the 
exceeding richness of his mercies and goodness towards us. Ask the Lord 
Jesus to rekindle your love for him and to transform your life through the 
power and action of the Holy Spirit who dwells within you.

“Lord Jesus, inflame my heart with your merciful love and remove 
everything that is unkind, ungrateful, unloving and unholy, and that is not 
in accord with your will. May I always seek to love you above all else and 
follow you wherever you wish to lead me.”

Scripture: John 21:1-19
Sunday Lesson For The Youth












