
 
 

Second Sunday of Easter – April 11, 2021 
 

  

 What a difference faith makes! The faith of the early community of believers led them to 

rise beyond the selfishness that so many of us struggle with as they grew in communion with 

Christ and one another. Their selflessness was a living sign of the impact of their faith in Jesus 

Christ. They did not find the commandments burdensome, but rather centered their lives on the 

love of God and neighbor that Jesus taught through his life, death, and resurrection. It is good 

for us to remember that faith is a gift. The journey of faith is not always straightforward and is 

often marked by doubt and moments of weakness. The apostles’ faith grew as they experienced 

the risen Jesus. Jesus surely knew they needed the peace he offered and the presence of the 

Holy Spirit, as do we who have not seen the Lord and yet have come to believe in him. 

 

FROM DOUBT TO BELIEF 

 The apostle Thomas will forever be remembered as the one who doubted. It is good that 

his experience is recorded in the Gospel of John. We all doubt sometimes, and “Doubting 

Thomas” shows us how to move from doubt to belief, knowing that the risen Jesus will be with 

us through it all. Thomas did not keep his doubts to himself, but instead voiced them aloud to 

his trusted companions. We can only imagine the conversations that took place between 

Thomas and the other disciples as they described the peace that they felt following Jesus’ time 

with them. Thomas’ doubts were put to rest once and for all when Jesus offered him physical 

proof of the Resurrection. We do not have the sort of physical evidence that was shown to 

Thomas, but we can perceive Christ’s presence in the Eucharist, in the words of sacred 

scripture, and in the presence and actions of others. 

 

LIVING FAITH 

 The journey of faith often ebbs and flows, with times when our relationship with the Lord 

is the guiding force in our lives, and times when we are tempted to turn away from all we know 

to be true, good, and beautiful. In those moments when we find ourselves struggling with doubt 

or temptation, we can follow Thomas’ lead and turn to trusted companions, faithful and faith-

filled family and friends, who will support us and show us the way from doubt to living faith. 

Like the disciples who were in the room when Jesus came among them, we too have received 

the Holy Spirit. Today, let us consider where we are on the journey of faith, turn to trusted 

companions and the Holy Spirit to strengthen us on the way, and know that the Lord is with us 

as we live and grow in relationship with Christ.  
 

Today’s Readings: Acts 4:32–35; Ps 118:2–4, 13–15, 22–24; 1 Jn 5:1–6; Jn 20:19–31 
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Segundo Domingo de Pascua - 11 de Abril, 2021 
  
 

DE DUDAR A CREER 

 El apóstol Tomás será por siempre recordado como el que dudó. Es un buen ejemplo que 

su experiencia se narre en el Evangelio de Juan. Todos dudamos a veces, y el “incrédulo de 

Tomás” nos muestra cómo pasar de dudar a creer, sabiendo que sobre todo Jesús resucitado 

estará con nosotros. Tomás no se guardó sus dudas para sí mismo, sino que las expresó en voz 

alta a sus compañeros de confianza. Solo podemos imaginar las conversaciones que hubo entre 

Tomás y los otros discípulos a medida que describían la paz que sentían después de que Jesús 

estuvo con ellos. Las dudas de Tomás se disiparon de una vez por todas cuando Jesús le ofreció 

una prueba física de su Resurrección. No tenemos el tipo de prueba física que le fue mostrada a 

Tomás, pero podemos percibir la presencia de Cristo en la Eucaristía, en las palabras de la 

Sagrada Escritura, y en la presencia y acciones de los demás.  

 

UNA FE VIVA 

 El camino de fe a menudo mengua y fluye, con momentos cuando nuestra relación con el 

Señor es la fuerza que guía nuestras vidas, y momentos cuando estamos tentados a apartarnos 

de todo lo que sabemos que es verdadero, bueno y bello. En esos momentos cuando nos 

encontramos luchando con dudas o tentaciones, podemos seguir el ejemplo de Tomás y recurrir 

a compañeros de confianza, familiares y amigos fieles y llenos de fe, que nos apoyaran y 

mostraran el camino de la duda a la fe viva. Como los discípulos que estuvieron en la habitación 

cuando Jesús se apareció en medio de ellos, nosotros también recibimos el Espíritu Santo. Hoy, 

consideremos en dónde estamos en el camino de fe, recurramos a compañeros de confianza y al 

Espíritu Santo para que nos fortalezcan en el camino y saber que el Señor está con nosotros 

mientras vivimos y crecemos en relación con Cristo. 
 

Lecturas de hoy: Hch 4:32–35; Sal 118 (117):2–4, 13–15, 22–24; 1 Jn 5:1–6; Jn 20:19–31 
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Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh Năm B  
T n  inh   n  Chúa Th  n    t 

 
BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-35 

"Họ đồn  tâm nhất trí". 
Trích sách T n  đồ C n  vụ. 
  

Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của 
riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không 
có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu 
tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của 
họ.      
Đó là lời Chúa. 
  

ĐÁP CA: Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24 

Đáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của N  ời mu n thuở (c. 1). 
Hoặc đọc: Alleluia. 
  

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy 
xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: "Đức từ 
bi của Người muôn thuở". - Đáp. 
2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng 
tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã 
không nạp tôi cho tử thần. - Đáp. 
3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa 
làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ 
hân hoan về ngày đó. - Đáp. 
  

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 5, 1-6 

"Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắn  thế  ian". 
Trích th  thứ nhất của Thánh Gioan T n  đồ. 
  

Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến 
Đấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng 
chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn 
Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người 
không nặng nề. 
  

Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là 
chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa 
Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong 
nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. 
      
Đó là lời Chúa. 
 
 
 
  



ALLELUIA: Ga 20, 29 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "T ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho 
nhữn  ai đã kh n  thấy mà tin". - Alleluia. 
  

 
 
PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31 

"Tám n ày sau Chúa Giêsu hiện đến". 
Tin Mừn  Chúa Giêsu Kit  theo Thánh Gioan. 
  

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người 
Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, 
Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. 
Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các 
con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con 
tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong 
Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. 
Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông 
kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, 
nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". 
  

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn 
đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với 
Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh 
sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của 
con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai 
đã không thấy mà tin". 
  

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. 
Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, 
và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.       
Đó là lời Chúa. 

 


