KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ NĂM CN4TN-B

Thứ Năm Tuần 4 TN, Năm lẻ

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI : Heb 12:18-19, 21-24; Mk 6:7-13.

Reading I:

Hebrews 12 18 For you have not come to what may be touched, a blazing fire, and darkness,
and gloom, and a tempest, 19 and the sound of a trumpet, and a voice whose words made the
hearers entreat that no further messages be spoken to them. 21 Indeed, so terrifying was the
sight that Moses said, "I tremble with fear." 22 But you have come to Mount Zion and to the city
of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, 23 and
to the assembly of the first-born who are enrolled in heaven, and to a judge who is God of all,
and to the spirits of just men made perfect, 24 and to Jesus, the mediator of a new covenant,
and to the sprinkled blood that speaks more graciously than the blood of Abel.

1/ Bài đọc I: 18 Anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù,
bóng tối và giông tố,

19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời
ấy thốt ra với họ nữa,

21 Cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Mô-sê phải nói: Tôi kinh hoàng và run rẩy!

22 Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên
trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui,

23 dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh
em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã
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được nên hoàn thiện.

24 Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Người rảy
xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben.

Gospel:

Mark 6 7 And he called to him the twelve, and began to send them out two by two, and gave
them authority over the unclean spirits. 8 He charged them to take nothing for their journey
except a staff; no bread, no bag, no money in their belts; 9 but to wear sandals and not put on
two tunics. 10 And he said to them, "Where you enter a house, stay there until you leave the
place. 11 And if any place will not receive you and they refuse to hear you, when you leave,
shake off the dust that is on your feet for a testimony against them." 12 So they went out and
preached that men should repent. 13 And they cast out many demons, and anointed with oil
many that were sick and healed them.

2/ Phúc Âm: 7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban
cho các ông quyền trừ quỷ.

8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang
lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;

9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra
đi.

11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân
để tỏ ý phản đối họ."

2/4

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ NĂM CN4TN-B

12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.

13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hy sinh cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Để một người có thể hy sinh chấp nhận gian khổ, anh cần có một lý tưởng để theo đuổi. Chẳng
hạn, người nhà nông sẵn sàng chấp nhận gian khổ nắng mưa, vì biết mùa gặt sẽ đến; hay người
học sinh chấp nhận hy sinh các thú vui để rèn luyện sách đèn, vì biết sẽ có ngày ra trường
thành tài.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh đích điểm cuộc đời của người Kitô hữu. Trong Bài Đọc I,
tác-giả Thư Do-Thái nhắc nhở các tín hữu ngày được dự hội vui với Thiên Chúa, Đức Kitô, các
thiên thần, các Tổ-phụ, và các Kitô hữu khác trong Thành Jerusalem trên trời. Trong Phúc Âm,
Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Ngài dặn các ông đừng chú trọng quá
nhiều đến của cải vật chất và lợi lộc trần gian, để có nhiều thời giờ cho việc rao giảng Tin Mừng
và chữa lành con người.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- BẠN VÀ TÔI có một lý tưởng cao cả để theo đuổi là được đòan tụ với Thiên Chúa và các Kitô
hữu khác trên trời trong Ngày Cánh Chung. Để đạt được lý tưởng này, chúng ta cần hy sinh
chấp nhận mọi gian khổ trong việc loan báo và sống Tin Mừng.

- TÔI không thể bắt cá hai tay: vừa muốn được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa đời sau,
vừa muốn tất cả các hưởng thụ đời này. Người muốn bắt cá hai tay có nguy hiểm mất tất cả.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
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Kính chuyển:

Hồng
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