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Thứ Năm 9-8-18

Tin Mừng MT 16, 13-23

Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Si-môn Phê-rô thưa:
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."(Mt. 16, 15-16)

Anh Chị Em yêu quý,

Tên của Chúa Giêsu có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Chúa Kitô có nghĩa là người được xức dầu
hoặc người được Thiên Chúa chọn. Trong Cựu Ước, người được xức dầu phong vương như
Sao-lê hay Đa-vít được Chúa tuyển chọn để cai trị dân chúng và bảo vệ dân của Chúa
khỏi kẻ thù của họ (1 Sam. 10, 1; 16, 13)

Có rất nhiều người ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu.
Họ bị cấm nghe hay bị cấm học hỏi về Chúa Giêsu; do đó, họ không biết Chúa Giêsu là ai. Có
nhiều người đã nghe về Chúa Giêsu nhưng họ không nhận được chính xác Chúa Giêsu là ai bởi
các thầy giả và kẻ chống Đức Kitô. "Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là
những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ
mê hoặc và là tên Phản Ki-tô."(2 Ga. 1, 7) Và: "Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng
Đức Giê-su là Đấng Ki-tô? Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con."(1 Ga. 2,
22)

Người ta không biết Chúa Giêsu là ai vì sự kiêu ngạo của họ. Họ nghĩ rằng họ chỉ tin vào suy
nghĩ riêng hay sự phán đoán của chính họ. Chúa Giêsu phán với ông Phê-rô: "Anh thật là người
có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng
ngự trên trời."(Mt. 16, 17) Mầu nhiệm Đức Kitô được tỏ lộ cho những người bé mọn, không cho
bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này (Mt. 11, 25).

"Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và
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quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi."(Mt. 16, 18) Sứ vụ của hội thánh là sứ vụ của Chúa
Giêsu Ki-tô để giải cứu các tội nhân trên trần gian.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel MT 16, 13-23

"He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are
the Christ, the Son of the living God."(Mt. 16, 15-16)

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus' name means a Savior. Christ means the anointed one or the chosen one. In the Old
Testament, a person was anointed to be a king who can reign over the people and deliver them
from their enemies (1 Sam. 10, 1; 16, 13). He was chosen or sent by God. Jesus came to the
world to save people from the slave of sin and the power of Satan. Jesus is my Christ who
saves me from my enemy which is my sins. "This saying is trustworthy and deserves full
acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners. Of these I am the foremost."(1
Tim. 1, 15)

There are many people in many different places in the world have never heard of Jesus. They
are forbidden to hear or to learn about Jesus; therefore, they do not know who Jesus is. There
are many people heard about Jesus but they do not get exactly who Jesus is by the false
teachers and the anti-christ. "Many deceivers have gone out into the world, those who do not
acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh; such is the deceitful one and the antichrist."(2
Jn. 1, 7) Who is the liar? Whoever denies that Jesus is the Christ. Whoever denies the Father
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and the Son, this is the antichrist."(1 Jn. 2, 22)

The people do not know who Jesus is because of their arrogant. They thought they only depend
on their own thought and judgment. Jesus said to Peter, "Blessed are you, Simon son of Jonah.
For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father."(Mt. 16, 17) The
mystery of Christ was revealed to the least ones, not the wise and the learned (Mt. 11, 25).

"And so I say to you, you are Peter, and upon this rock, I will build my Church,
and the gates of the netherworld shall not prevail against it."(Mt. 16, 18) The mission of the
church is the mission of Jesus Christ to deliver the sinners in the world. The church has a
mission to reach out and preaching the Good News to bring salvation to all nations if the people
believe and folơw Jesus Christ (Mt. 28, 19-20; Mk. 16, 15-16). The Catholic Church means a
church opening the door at all times for everyone freely to come in to be saved. What is my duty
as a member of Jesus' church?

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

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

3/3

