KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH- THỨ BA TUẦN THÁNH

Thứ Ba Tuần Thánh

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI:

Reading I: Isa 49:1-6
1Listen to me, O coastlands, and hearken, you peoples from afar. The LORD called me from
the womb, from the body of my mother he named my name. 2He made my mouth like a sharp
sword, in the shadow of his hand he hid me; he made me a polished arrow, in his quiver he hid
me away. 3And he said to me, "You are my servant, Israel, in whom I will be glorified." 4But I
said, "I have labored in vain, I have spent my strength for nothing and vanity; yet surely my right
is with the LORD, and my recompense with my God." 5And now the LORD says, who formed
me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, and that Israel might be
gathered to him, for I am honored in the eyes of the LORD, and my God has become my
strength -- 6he says: "It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of
Jacob and to restore the preserved of Israel; I will give you as a light to the nations, that my
salvation may reach to the end of the earth."

Bài đọc: Isa 49:1-6; Jn 13:21-33, 36-38.

1/ Bài đọc I: 1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: ĐỨC
CHÚA đã gọi tôi
từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.

2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người.
Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người.

3 Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang."

4 Phần tôi, tôi đã nói: "Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì."
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Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.

5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung
quanh Người. Thế nên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của
tôi. 6 Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa
các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng
muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."

Gospel:Jn 13:21-33, 36-38.

21When Jesus had thus spoken, he was troubled in spirit, and testified, "Truly, truly, I say to
you, one of you will betray me." 22The disciples looked at one another, uncertain of whom he
spoke. 23One of his disciples, whom Jesus loved, was lying close to the breast of Jesus; 24so
Simon Peter beckoned to him and said, "Tell us who it is of whom he speaks." 25So lying thus,
close to the breast of Jesus, he said to him, "Lord, who is it?" 26Jesus answered, "It is he to
whom I shall give this morsel when I have dipped it." So when he had dipped the morsel, he
gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. 27Then after the morsel, Satan entered into him.
Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly." 28Now no one at the table knew why
he said this to him. 29Some thought that, because Judas had the money box, Jesus was telling
him, "Buy what we need for the feast"; or, that he should give something to the poor. 30So, after
receiving the morsel, he immediately went out; and it was night. 31When he had gone out,
Jesus said, "Now is the Son of man glorified, and in him God is glorified; 32if God is glorified in
him, God will also glorify him in himself, and glorify him at once. 33Little children, yet a little
while I am with you. You will seek me; and as I said to the Jews so now I say to you, 'Where I
am going you cannot come.' 36Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Jesus
answered, "Where I am going you cannot follow me now; but you shall follow afterward."
37Peter said to him, "Lord, why cannot I follow you now? I will lay down my life for you."
38Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the cock will
not crow, till you have denied me three times.

2/ Phúc Âm: 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật,
Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." 22 Các môn đệ nhìn nhau,
phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su
thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.
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24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? "

25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy?"

26 Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một
miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan
liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi!"

28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.

29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những
món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh,
Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người
được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh
nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh
Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu
nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các
người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giê-su trả lời:
"Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo."

37 Ông Phê-rô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con
sẽ thí mạng con vì Thầy!" 38 Đức Giê-su đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật
cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người Tôi Trung hoàn toàn tin cậy nơi Thiên Chúa.

Con người thường có khuynh hướng muốn nhìn thấy kết quả ngay; và dễ nản chí bỏ cuộc khi đã
cố gắng hết sức mà vẫn không có kết quả gì. Trong những lúc như thế, con người dễ than thân
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trách phận, trách Trời, và trách người. Hậu quả là con người dễ bỏ đường lối của Thiên Chúa để
chạy theo các cách thức của mình, của thế gian, hay của ma quỉ.

Các Bài Đọc hôm nay đưa ra những tấm gương để dạy con người phải biết hoàn toàn trông cậy
nơi Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, Người Tôi Trung nhiều khi cảm thấy những cố gắng của mình
hoài công vô ích; nhưng sau khi định thần nhìn lại, ông quyết định tiến tới vì ông biết Thiên
Chúa sẽ cho ông phần thưởng sau cùng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu chắc cũng phải nhụt chí
khi phải đương đầu với sự phản bội của Judah, và nhất là của Phêrô, người Chúa đặt kỳ vọng
rất nhiều vào ông; nhưng Chúa vẫn can đảm tiến tới. Ngài tin tưởng Thiên Chúa sẽ dành cho
Ngài chiến thắng sau cùng; qua đau khổ của Thập Giá là sự sống lại hiển vinh.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

Có những lúc chúng ta cảm thấy chán chường, mệt mỏi, và muốn bỏ cuộc; vì những cố gắng
của chúng ta dành cho Chúa đã không mang lại kết quả tốt đẹp, lại còn đưa đến chia ly, phản
bội. Khi phải đối diện với những giờ phút như thế, chúng ta phải nhớ lại hình ảnh Người Tôi
Trung và Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly. Cứ can đảm tiến tới, vì Thiên Chúa luôn đồng hành, và
Ngài là Người sẽ ban cho chúng ta phần thưởng sau cùng.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng
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