KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ TƯ CN3TN-C

Thứ Tư Tuần 3 TN, Năm lẻ

THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Bài đọc: Heb 10:11-18; Mk 4:1-20.

Reading I:

Hebrews 10 11 And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same
sacrifices, which can never take away sins. 12 But when Christ had offered for all time a single
sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, 13 then to wait until his enemies should
be made a stool for his feet. 14 For by a single offering he has perfected for all time those who
are sanctified. 15 And the Holy Spirit also bears witness to us; for after saying, 16 "This is the
covenant that I will make with them after those days, says the Lord: I will put my laws on their
hearts, and write them on their minds, " 17 then he adds, "I will remember their sins and their
misdeeds no more." 18 Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for
sin.

1/ Bài đọc I: 11 Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng
đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi.

12 Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên
hữu Thiên Chúa đến muôn đời.

13 Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.

14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh
hoá được nên hoàn hảo.

15 Điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi phán:
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16 Đây là giao ước Ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó, thì Đức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào
tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật của Ta.

17 Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa.

18 Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.

Gospel:

Mark 4 1 Again he began to teach beside the sea. And a very large crowd gathered about him,
so that he got into a boat and sat in it on the sea; and the whole crowd was beside the sea on
the land. 2 And he taught them many things in parables, and in his teaching he said to them: 3
"Listen! A sower went out to sow. 4 And as he sowed, some seed fell along the path, and the
birds came and devoured it. 5 Other seed fell on rocky ground, where it had not much soil, and
immediately it sprang up, since it had no depth of soil; 6 and when the sun rose it was scorched,
and since it had no root it withered away. 7 Other seed fell among thorns and the thorns grew
up and choked it, and it yielded no grain. 8 And other seeds fell into good soil and brought forth
grain, growing up and increasing and yielding thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold." 9 And
he said, "He who has ears to hear, let him hear." 10 And when he was alone, those who were
about him with the twelve asked him concerning the parables. 11 And he said to them, "To you
has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside everything is in
parables; 12 so that they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not
understand; lest they should turn again, and be forgiven." 13 And he said to them, "Do you not
understand this parable? How then will you understand all the parables? 14 The sower sows
the word. 15 And these are the ones along the path, where the word is sown; when they hear,
Satan immediately comes and takes away the word which is sown in them. 16 And these in like
manner are the ones sown upon rocky ground, who, when they hear the word, immediately
receive it with joy; 17 and they have no root in themselves, but endure for a while; then, when
tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. 18 And
others are the ones sown among thorns; they are those who hear the word, 19 but the cares of
the world, and the delight in riches, and the desire for other things, enter in and choke the word,
and it proves unfruitful. 20 But those that were sown upon the good soil are the ones who hear
the word and accept it and bear fruit, thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold."
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2/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp
chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông
thì ở trên bờ.

2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.

4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.

5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;

6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.

7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.

8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi,
hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm." 9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người
về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã
được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng
dụ ngôn,

12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và
được ơn tha thứ." 13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao
hiểu được tất cả các dụ ngôn? 14 Người gieo giống đây là người gieo lời.
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15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến
cất lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui
vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp
gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.

18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,

19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm
lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.

20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời
và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lời Chúa có tiềm năng sinh lợi ích vô hạn cho con người.

Cha ông chúng ta thường nói “Điều kiện để thành công, phải có đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi,
nhân hòa.” Hay, “phải có 4 đúng: đúng người, đúng vật, đúng nơi, đúng chỗ.” Thiếu một trong
những điều kiện đòi hỏi là sẽ không thành công hay không đạt được kết quả mong muốn.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh việc cộng tác làm việc giữa Thiên Chúa và con người. Trong
Bài Đọc I, tác-giả Thư Do-Thái so sánh hiệu quả của lễ hy sinh của Cựu-Ước và Tân Ước, và của
hai Giao Ước cũ và mới. Theo ông, Giao Ước mới và lễ hy sinh của Đức Kitô có hiệu quả hơn
Giao Ước cũ và các lễ hy sinh của Cựu Ước. Trong Phúc Âm, Lời Chúa được ví như hạt giống, có
tiềm năng để sinh lợi; nhưng có sinh lợi thực sự hay không tùy thuộc vào nơi mà hạt giống được
gieo vào.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
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- Lời Chúa có tiềm năng sinh lợi ích vô hạn cho con người.

- Lời Chúa có sinh ích hay không là hòan tòan tùy thuộc vào thái độ và khả năng lãnh nhận của
con người.

- BẠN VÀ TÔI CẦN chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa, dành nhiều thời gian để học
hỏi và CHIA SẺ LỜI CHÚA TẠI GIA ĐÌNH, NHÓM VÀ HÔI ĐOÀN, đồng thời LUÔN ÁP DỤNG
Lời Chúa TRONG MỌI NƠI, MỌI LÚC trong cuộc đời.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng

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