KINH THANH LA BUC THU TINH - NGÀY 30-12-2017

Ngày 30 tháng 12 BAT NHẬT GS

TÂM THƯ CHÚA GỞI: Bài đọc: I Jn 2:12-17; Lk 2:36-40.

1/ Bài đọc I: 12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em:

anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.

13 Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em: anh em đã thắng ác thần.

14 Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em: anh em biết Chúa Cha.
Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.
Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em: anh em là những người mạnh mẽ;
lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần.

15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.
Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,

16 vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy
mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian;
17mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.

Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi.

2/ Phúc Âm: 36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc
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A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,

37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu
nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.

38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai
đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành
Na-da-rét, miền Ga-li-lê.

40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa
cùng Thiên Chúa.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: BẠN được trang bị đầy đủ để sống theo ý của Thiên Chúa.

Các Bài đọc hôm nay xoay quanh việc con người phải hết lòng từ bỏ lối sống theo kiểu thế gian,
và tập sống theo ý của Thiên Chúa. Trong Bài đọc I, Thánh Gioan xác quyết Thiên Chúa đã
trang bị cho con người đầy đủ những khí cụ cần thiết để có thể thắng vượt được những cám dỗ
của thế gian và sống theo ý của Thiên Chúa. Gioan liệt kê một số các khí cụ như: sự chiến
thắng của Đức Kitô, ơn tha tội, Lời Chúa. Trong Phúc Âm, Thánh Luca cho chúng ta tấm gương
của một nữ ngôn sứ biết sống theo ý Thiên Chúa: Bà Anna, con ông Penuel, thuộc chi tộc Aser.
Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay
đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ
phượng Thiên Chúa.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- CAC BẠN luôn thờ phượng một mình Thiên Chúa, và đừng bao giờ để những cám dỗ của thế
gian lôi kéo chúng ta xa Ngài.
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- Một cách để nhận ra nếu chúng ta đã làm điều này chưa là năng kiểm điểm cuộc sống, nhất là
thời giờ và những nỗ lực dành cho Thiên Chúa. Nếu chúng ta bận rộn làm ăn đến nỗi chúng ta
không còn thời giờ để cầu nguyện, tham dự Thánh-lễ, và tham gia các họat động mở mang
Nước Chúa; chúng ta đang chạy theo các thần không phải là Thiên Chúa.

Kính chuyển:

Hồng

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