KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH- THỨ HAI CN4TN-C

Thứ Hai Tuần 4 TN, Năm lẻ

TÂM THƯ CHÚA GỞI : Heb 11:32-40; Mk 5:1-20.

Reading I:

Hebrews 11 32 And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak,
Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets -- 33 who through faith conquered
kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths of lions, 34 quenched
raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in
war, put foreign armies to flight. 35 Women received their dead by resurrection. Some were
tortured, refusing to accept release, that they might rise again to a better life. 36 Others suffered
mocking and scourging, and even chains and imprisonment. 37 They were stoned, they were
sawn in two, they were killed with the sword; they went about in skins of sheep and goats,
destitute, afflicted, ill-treated -- 38 of whom the world was not worthy -- wandering over deserts
and mountains, and in dens and caves of the earth. 39 And all these, though well attested by
their faith, did not receive what was promised, 40 since God had foreseen something better for
us, that apart from us they should not be made perfect.

1/ Bài đọc I: 32 Tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể truyện các ông
Ghít-ôn, Ba-rắc, Sam-sôn, Gíp-tác, Đa-vít, Sa-mu-en và các ngôn sứ. 33 Nhờ đức tin, các vị
này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa; các ngài
đã khoá miệng sư tử, 34 dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt
thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường, và đẩy lui được quân
ngoại xâm. 35 Có những phụ nữ đã thấy thân phận mình chết nay sống lại. Có những người bị
tra tấn mà không muốn được giải thoát, để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. 36 Có
những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù; 37 họ bị ném
đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm; họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp
bức và hành hạ. 38 Thế gian chẳng xứng với họ! Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi,
trong hang hốc và hầm hố. 39 Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám, thế mà
họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. 40 Quả thật, Thiên Chúa đã trù liệu cho
chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không
có chúng ta.
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Gospel:

Mark 5 1 They came to the other side of the sea, to the country of the Ger'asenes. 2 And when
he had come out of the boat, there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, 3 who
lived among the tombs; and no one could bind him any more, even with a chain; 4 for he had
often been bound with fetters and chains, but the chains he wrenched apart, and the fetters he
broke in pieces; and no one had the strength to subdue him. 5 Night and day among the tombs
and on the mountains he was always crying out, and bruising himself with stones. 6 And when
he saw Jesus from afar, he ran and worshiped him; 7 and crying out with a loud voice, he said,
"What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not
torment me." 8 For he had said to him, "Come out of the man, you unclean spirit!" 9 And Jesus
asked him, "What is your name?" He replied, "My name is Legion; for we are many." 10 And he
begged him eagerly not to send them out of the country. 11 Now a great herd of swine was
feeding there on the hillside; 12 and they begged him, "Send us to the swine, let us enter them."
13 So he gave them leave. And the unclean spirits came out, and entered the swine; and the
herd, numbering about two thousand, rushed down the steep bank into the sea, and were
drowned in the sea. 14 The herdsmen fled, and told it in the city and in the country. And people
came to see what it was that had happened. 15 And they came to Jesus, and saw the demoniac
sitting there, clothed and in his right mind, the man who had had the legion; and they were
afraid. 16 And those who had seen it told what had happened to the demoniac and to the swine.
17 And they began to beg Jesus to depart from their neighborhood. 18 And as he was getting
into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with
him. 19 But he refused, and said to him, "Go home to your friends, and tell them how much the
Lord has done for you, and how he has had mercy on you." 20 And he went away and began to
proclaim in the Decap'olis how much Jesus had done for him; and all men marveled.

2/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân
Ghê-ra-sa.

2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.

3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng
đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ
gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày,
anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. 6 Thấy Đức
Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con
Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng
hành hạ tôi! "
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8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! " 9 Người hỏi nó: "Tên
ngươi là gì? " Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm." 10 Nó khẩn khoản nài xin
Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.

12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."

13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai
ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy,
loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.

15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo
-chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.

16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám
và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.

19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ
biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào."

20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm
cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Gian nan thử luyện đức tin.
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Cuộc đời con người là bãi chiến trường chống lại ba kẻ thù: ma quỉ, thế gian, và xác thịt. Để
chống lại ba kẻ thù nặng ký này, con người cần luyện tập để có một đức tin vững mạnh nơi
Thiên Chúa. Để luyện tập đức tin, con người cần có những gian nan thử thách, bắt đầu từ những
thử thách nhỏ, dần dần tới chỗ to lớn hơn. Nếu phải đương đầu ngay với thử thách to lớn, con
người sẽ ngã quị ngay.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh việc thử luyện đức tin. Trong Bài Đọc I, tác-giả Thư Do-Thái
mời gọi con người nhìn lại lịch sử để học những tấm gương anh hùng của các nhân chứng đức
tin. Họ cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi, và nhát đảm; nhưng nhờ có một niềm tin vững
mạnh nơi Thiên Chúa, họ đã vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc đời. Trong Phúc Âm, một
người hầu như đã hòan tòan bị điều khiển bởi quyền lực của quỉ thần, được Chúa Giêsu chữa
lành. Sau khi đã được giải thóat, anh muốn đi theo làm môn đệ Chúa; nhưng Ngài truyền cho
anh ở lại địa phương, và loan truyền cho dân chúng biết những gì Ngài đã làm cho anh.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Đức tin là quà tặng quí giá Thiên Chúa ban để giúp chúng ta chiến đấu chống lại ba thù. Nếu
không có đức tin, chúng ta không thể đứng vững trước những gian nan của cuộc đời.

- Để có một đức tin vững mạnh, chúng ta cần luyện tập. Gian nan không thể thiếu để giúp
chúng ta luyện tập đức tin.

- Chúng ta cần luyện tập đức tin mỗi ngày và bắt đầu bằng vượt qua những gian nan thử thách
nhỏ. Nếu không chịu luyện tập, chúng ta không thể nào đương đầu với gian nan thử thách lớn
sẽ đến trong cuộc đời.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:
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Hồng
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