KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ BA CN7TN-C

Thứ Ba Tuần 7 TN1, Năm lẻ

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Bài đọc: Sir 2:1-11; Mk 9:30-37.

ReadingI:

Sir 2:1-11

Reading 1, Sirach 2:1-11
1 My child, if you aspire to serve the Lord, prepare yourself for an ordeal.

2 Be sincere of heart, be steadfast, and do not be alarmed when disaster comes.

3 Cling to him and do not leave him, so that you may be honoured at the end of your days.

4 Whatever happens to you, accept it, and in the uncertainties of your humble state, be patient,

5 since gold is tested in the fire, and the chosen in the furnace of humiliation.

6 Trust him and he will uphold you, follow a straight path and hope in him.

7 You who fear the Lord, wait for his mercy; do not turn aside, for fear you fall.
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8 You who fear the Lord, trust him, and you will not be robbed of your reward.

9 You who fear the Lord, hope for those good gifts of his, everlasting joy and mercy.

10 Look at the generations of old and see: whoever trusted in the Lord and was put to shame?
Or whoever, steadfastly fearing him, was forsaken? Or whoever called to him and was ignored?

11 For the Lord is compassionate and merciful, he forgives sins and saves in the time of
distress.

1/ Bài đọc I: 1 Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

2 Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.

3 Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.

4 Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.

5 Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.

6 Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
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7 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.

8 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.

9 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.

10 Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem:
nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ?
Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi?
Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể?

11 Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót:
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân

Gospel:
Mk 9:30-37.
30 After leaving that place they made their way through Galilee; and he did not want anyone to
know,

31 because he was instructing his disciples; he was telling them, 'The Son of man will be
delivered into the power of men; they will put him to death; and three days after he has been put
to death he will rise again.'

32 But they did not understand what he said and were afraid to ask him.
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33 They came to Capernaum, and when he got into the house he asked them, 'What were you
arguing about on the road?'

34 They said nothing, because on the road they had been arguing which of them was the
greatest.

35 So he sat down, called the Twelve to him and said, 'If anyone wants to be first, he must
make himself last of all and servant of all.'

36 He then took a little child whom he set among them and embraced, and he said to them,

37 'Anyone who welcomes a little child such as this in my name, welcomes me; and anyone
who welcomes me, welcomes not me but the one who sent me.'

2/ Phúc Âm: 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức
Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp
vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."

32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su
hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" 34 Các ông làm thinh, vì khi đi
đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi
Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm
người phục vụ mọi người." 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy
nó và nói:

37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón
Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."
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GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Các đức tính cần có của nhà lãnh đạo tinh thần.

Rất nhiều người muốn làm lớn để ra lệnh cho người khác, để được mọi người biết tới, và để mọi
người hầu hạ mình. Điều này có thể áp dụng với những nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, hay
kinh tế; nhưng không được áp dụng cho những nhà lãnh đạo tinh thần. Chính Chúa Giêsu đã
dạy bảo các môn đệ: "Vua các dân thì dùng uy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền
thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không được như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em,
thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ” (Lk
22:25-26).

Các Bài Đọc hôm nay liệt kê những đức tính cần có của người lãnh đạo. Trong Bài Đọc I, tác giả
Sách Đức Huấn Ca liệt kê những đức tính quan trọng mà nhà lãnh đạo tinh thần phải có như:
sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, kiên nhẫn trong đau khổ, bền lòng trông đợi kết quả, và nhất
là tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố với các tông đồ: "Ai
muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." Chúa
Giêsu làm gương bằng cách rửa chân cho các ông, và chấp nhận gian khổ của con đường Thập
Giá để đưa mọi người về cho Thiên Chúa.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Không phải ai cũng có thể lãnh đạo. Người lãnh đạo phải được huấn luyện để có những đức
tính cần thiết trước khi có thể lãnh đạo.

- Không phải chỉ có các cha mới là những người lãnh đạo tinh thần, cha mẹ cũng là những nhà
lãnh đạo trong gia đình. Noi gương Chúa Giêsu, cha mẹ cũng phải lãnh đạo bằng hy sinh, chịu
đựng gian khổ để phục vụ con cái.

- Phần thưởng của những nhà lãnh đạo tinh thần không phải là những lợi nhuận vật chất, nhưng
là chính Thiên Chúa và niềm vui khi thấy mọi người tin vào Thiên Chúa
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