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

Thứ Sáu Tuần 7 TN1, Năm Lẻ

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH: Bài đọc: Sir 6:5-17; Mk 10:1-12.

Reading I:

Sir 6:5-17

5 A kindly turn of speech attracts new friends, a courteous tongue invites many a friendly
response.

6 Let your acquaintances be many, but for advisers choose one out of a thousand.

7 If you want to make a friend, take him on trial, and do not be in a hurry to trust him;

8 for one kind of friend is so only when it suits him but will not stand by you in your day of
trouble.

9 Another kind of friend will fall out with you and to your dismay make your quarrel public,

10 and a third kind of friend will share your table, but not stand by you in your day of trouble:

11 when you are doing well he will be your second self, ordering your servants about;
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12 but, if disaster befalls you, he will recoil from you and keep out of your way.

13 Keep well clear of your enemies, and be wary of your friends.

14 A loyal friend is a powerful defence: whoever finds one has indeed found a treasure.

15 A loyal friend is something beyond price, there is no measuring his worth.

16 A loyal friend is the elixir of life, and those who fear the Lord will find one.

17 Whoever fears the Lord makes true friends, for as a person is, so is his friend too.

1/ Bài đọc I: 5 Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.

6 Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con;
nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một.

7 Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
nhưng đừng vội tin tưởng ngay.

8 Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.
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9 Có người là bạn lại trở nên thù,
và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ.

10 Có người là bạn khi đồng hành với con,
nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.

11 Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con:
gia nhân con, nó tự do sai bảo.

12 Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn.

13 Với quân thù, con hãy tránh xa,
còn với bè bạn, con phải coi chừng.

14 Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.

15 Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,
và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được.

16 Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời,
những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.

17 Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình
vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.

Gospel:
Mk 10:1-12.
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1 After leaving there, he came into the territory of Judaea and Transjordan. And again crowds
gathered round him, and again he taught them, as his custom was.

2 Some Pharisees approached him and asked, 'Is it lawful for a man to divorce his wife?' They
were putting him to the test.

3 He answered them, 'What did Moses command you?'
4 They replied, 'Moses allowed us to draw up a writ of dismissal in cases of divorce.'

5 Then Jesus said to them, 'It was because you were so hard hearted that he wrote this
commandment for you.

6 But from the beginning of creation he made them male and female.

7 This is why a man leaves his father and mother,

8 and the two become one flesh. They are no longer two, therefore, but one flesh.

9 So then, what God has united, human beings must not divide.'

10 Back in the house the disciples questioned him again about this,

11 and he said to them, 'Whoever divorces his wife and marries another is guilty of adultery
against her.
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12 And if a woman divorces her husband and marries another she is guilty of adultery too.'

2/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông
đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.

2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép
rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người.

3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?"

4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."

5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó
cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam
có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một
xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.

9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.

11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;

12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy cẩn thận khi chọn vợ và chọn bạn.
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Chúng ta đang chứng kiến hoặc đã có kinh nghiệm về sự bất trung, phản bội, ngoại tình, ly
thân, ly dị ... Hoàn cảnh có thể là lý do gây nên, nhưng lý do chủ yếu cho những đổ vỡ này là
nơi con người. Tục ngữ Việt-nam có rất nhiều những lời khuyên quí giá cho chúng ta khi phải lựa
chọn bạn hữu hay chọn vợ chồng tương lai: “Chọn bạn mà chơi.” “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu
người đẹp nết còn hơn đẹp người.” “Chẳng tham ruộng cả, ao sâu. Chỉ tham cái bút, cái nghiên
anh đồ.” Lựa chọn làm sao, chúng ta phải lãnh nhận hậu quả của sự lựa chọn đó.

Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc chọn bạn hữu và chọn vợ chồng, người bạn sẽ đi với
mình trong suốt cuộc đời. Trong bài đọc I, tác giả Sách Huấn Ca cho chúng ta hiểu biết giá trị
của người bạn trung thành, trước khi giúp chúng ta cách thức để tìm ra người bạn đó. Trong
Phúc Âm, những người Pharisees đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn nạn gia đình: "Thưa Thầy,
chồng có được phép rẫy vợ không?" Chúa Giêsu cho câu trả lời rõ ràng: “Lúc khởi đầu công
trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha
mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là
hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không
được phân ly."

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Người bạn trung thành chỉ dành cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta phải biết
kính sợ Thiên Chúa và phải theo tiêu chuẩn quan trọng này trong việc chọn bạn hữu và vợ
chồng tương lai.

- Chọn thế nào, chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của việc chọn lựa đó. Chúng ta phải dành
thời gian tìm hiểu và thử nghiệm sự trung thành trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

- Chúng ta đừng học cách cư xử của dân ngoại để rồi “giầu đổi bạn, sang đổi vợ” hay “thay vợ
chồng như thay áo.” Chắc chắn chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của nó cả đời này và đời
sau.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
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Kính chuyển:

Hồng

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