KINH THAH1 LA BỨC THƯ TÌNH - THỨ SÁU CN PHỤC SINH

Thứ Sáu Tuần BNPS

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Acts 4:1-12; Jn 21:1-14.

Reading I: Acts 4:1-12
1And as they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple and the
Sad'ducees came upon them, 2annoyed because they were teaching the people and
proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. 3And they arrested them and put them in
custody until the morrow, for it was already evening. 4But many of those who heard the word
believed; and the number of the men came to about five thousand. 5On the morrow their rulers
and elders and scribes were gathered together in Jerusalem, 6with Annas the high priest and
Ca'iaphas and John and Alexander, and all who were of the high-priestly family. 7And when
they had set them in the midst, they inquired, "By what power or by what name did you do this?"
8Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders, 9if we are
being examined today concerning a good deed done to a cripple, by what means this man has
been healed, 10be it known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus
Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is
standing before you well. 11This is the stone which was rejected by you builders, but which has
become the head of the corner. 12And there is salvation in no one else, for there is no other
name under heaven given among men by which we must be saved."

1/ Bài đọc I: 1 Hai ông còn đang nói với dân, thì có các tư tế, viên lãnh binh Đền Thờ, và các
người thuộc nhóm Xa-đốc kéo đến. 2 Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào
trường hợp Đức Giê-su mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. 3 Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến
ngày hôm sau, vì trời đã về chiều. 4 Nhưng trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đã tin
theo, chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng năm ngàn.

5 Hôm sau, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Giê-ru-sa-lem. 6 Có cả
thượng tế Kha-nan, các ông Cai-pha, Gio-an, A-lê-xan-đê và mọi người trong dòng họ thượng tế.

7 Họ cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: "Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai
mà các ông làm điều ấy?"
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8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: "Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và
quý vị kỳ mục, 9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người
tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa.

10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô,
người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy
từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.

11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc
tường.

12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào
khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ."

Gospel: Jn 21:1-14.
1After this Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tibe'ri-as; and he
revealed himself in this way. 2Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathan'a-el of Cana in
Galilee, the sons of Zeb'edee, and two others of his disciples were together. 3Simon Peter said
to them, "I am going fishing." They said to him, "We will go with you." They went out and got into
the boat; but that night they caught nothing. 4Just as day was breaking, Jesus stood on the
beach; yet the disciples did not know that it was Jesus. 5Jesus said to them, "Children, have
you any fish?" They answered him, "No." 6He said to them, "Cast the net on the right side of the
boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in, for the
quantity of fish. 7That disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord!" When Simon
Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he was stripped for work, and sprang
into the sea. 8But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were
not far from the land, but about a hundred yards off. 9When they got out on land, they saw a
charcoal fire there, with fish lying on it, and bread. 10Jesus said to them, "Bring some of the fish
that you have just caught." 11So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of
large fish, a hundred and fifty-three of them; and although there were so many, the net was not
torn. 12Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask
him, "Who are you?" They knew it was the Lord. 13Jesus came and took the bread and gave it
to them, and so with the fish. 14This was now the third time that Jesus was revealed to the
disciples after he was raised from the dead.

2/ Phúc Âm: 1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ
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mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người
Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với
nhau.

3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với
anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là
Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa
không." 6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá."
Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.

7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói
"Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ
cách vào khoảng gần một trăm thước. 9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá
đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "

11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một
trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: "Anh em
đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì các ông biết rằng đó là Chúa.
13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là
lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu vẫn đang hoạt động với các tông đồ.

Chúa chết chưa hết truyện, mà là bắt đầu một kỷ nguyên mới; một kỷ nguyên mà từ nay,
Ngài họat động từ trong và với các tông đồ.
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Các Bài Đọc hôm nay dẫn chứng việc Chúa Giêsu vẫn sống và làm việc với các tông đồ. Trong
Bài Đọc I, những người trong Thượng Hội Đồng rất ngạc nhiên khi thấy hai ông Phêrô và Gioan
có thể chữa lành một người què từ lúc mới sinh. Họ chất vấn hai ông nhờ quyền năng nào và
nhân danh ai làm chuyện đó. Ông Phêrô được đầy quyền năng Thánh Thần đã mạnh dạn tuyên
xưng: chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, Người đã bị các ông đóng đinh vào Thập
Giá. Ngài vẫn đang sống và họat động trong chúng tôi; và không ai có thể được cứu độ nếu
không tin vào Danh Ngài.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu vẫn hằng theo dõi cuộc sống của các tông đồ. Khi thấy các ông
vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào, Người hướng dẫn các ông cách bắt nhiều cá.
Khi thấy các ông mệt mỏi và đói khát, Ngài chuẩn bị đồ ăn thức uống để các ông được tăng
sinh lực.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúa Giêsu vẫn sống và đang hoạt động trong thế giới, trong Giáo Hội, trong gia đình,
và trong mỗi người TÍN HỮU. BẠN có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài không?

- Hãy năng tham dự Thánh Lễ, vì qua đó, chúng ta vẫn đang được chỉ dạy khi thất bại, và được
tăng sinh lực qua chính Mình và Máu Chúa, sau những giây phút mệt mỏi, chán chường.

- Chúng ta có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng cách luôn lắng nghe và làm theo
những gì Ngài dạy bảo, cho dẫu phải đương đầu với quyền lực của thế gian và ma quỉ.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng
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----------------------------------

*Ca ngợi: "Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành.

Cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan...."

- Sr Hiền Hòa

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