SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ NĂM CN4TN-B

Thứ Năm 04/02/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên. -

Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ

Lời Chúa: Mc 6, 7-13:Â CHÚA SAI BẠN VÀ TÔI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có
quyền trên các thần ô uế.

Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh,
không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu,
các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe
lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ".

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh
nhân

SUY NIỆM 2: VƯƠNG QUYỀN

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Đa-vít là vị vua đạo đức. Chúa hứa cho dòng dõi ông trường tồn. Vương quyền thuộc về nhà
ông mãi mãi. Nếu con cháu ông đi trong đường lối của Chúa. Ý thức điều đó nên trước khi lìa
đời Đa-vít kỹ lưỡng dặn dò Sa-lô-môn: "Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa
của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị
của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê.
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Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi, và Đức Chúa sẽ
thực hiện lời Người đã phán với cha rằng: "Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, là hết lòng hết
dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai
Ít-ra-en""(năm chẵn).

Lời hứa đó đã ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su. Nhưng đã đổi mới. Chúa Giê-su thuộc dòng tộc
Đa-vít. Nhưng khai mạc một vương quốc mới. Không phải vương quốc trần thế. Nhưng vương
quốc trên trời. Không còn cai trị Ít-ra-en cũ với 12 chi tộc. Nhưng một dân mới đặt trên nền tảng
12 tông đồ. Không còn chiến đấu với các dân nước lân bang. Nhưng chiến đấu với thần ô uế,
với quỉ dữ. Không còn giữ luật Mô-sê. Nhưng tuân giữ Lời Chúa. Không cậy dựa vào sức mạnh
trần gian.

Nhưng tin vào sức mạnh của Thiên Chúa. Không chỉ làm cho dân được an cư lạc nghiệp. Mà
còn cho dân được an vui hạnh phúc. Nhưng để được làm dân trong vương quốc mới của Thiên
Chúa, ta phải ăn năn sám hối. Từ bỏ lối sống cũ trong tội lỗi. Để sống đời sống mới trong ân
sủng, thánh thiện. "Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được
nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh".
Vương quyền của Chúa Giê-su bền vững muôn đời. Vương quyền Người nhận được vì đã đổ
máu ký kết giao ước mới: "Máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben". Ta được trở
thành công dân mới.

Sống trong "thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời". Nơi đó ta không còn bị
tà thần ám ảnh. Vì ta sống "với muôn vàn thiên sứ". Nơi đó ta "tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét
xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện". Ta tới vương
quốc hạnh phúc muôn đời: "Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của
Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời".
Kính chuyển:
Hồng

------------------------------------
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