KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ BAY CN PHỤC SINH

Thứ Bảy Tuần BNPS

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Acts 4:13-21; Mk 16:9-15.

Reading I : Acts 4:13-21
13Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were
uneducated, common men, they wondered; and they recognized that they had been with Jesus.
14But seeing the man that had been healed standing beside them, they had nothing to say in
opposition. 15But when they had commanded them to go aside out of the council, they
conferred with one another, 16saying, "What shall we do with these men? For that a notable
sign has been performed through them is manifest to all the inhabitants of Jerusalem, and we
cannot deny it. 17But in order that it may spread no further among the people, let us warn them
to speak no more to any one in this name." 18So they called them and charged them not to
speak or teach at all in the name of Jesus. 19But Peter and John answered them, "Whether it is
right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge; 20for we cannot but
speak of what we have seen and heard." 21And when they had further threatened them, they
let them go, finding no way to punish them, because of the people; for all men praised God for
what had happened.

1/ Bài đọc I: 13 Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai
ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những
người đã từng theo Đức Giê-su;

14 đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối
đáp thế nào.

15 Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau.

16 Họ nói: "Ta phải xử làm sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành: điều đó
hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được.
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17 Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay
không được nói đến danh ấy với ai nữa."

18 Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về
danh Đức Giê-su nữa.

19 Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: "Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi:
trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem!

20 Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra."

21 Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do
là vì họ sợ dân: ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra.

Gospel: Mk 16:9-15.
9Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene,
from whom he had cast out seven demons. 10She went and told those who had been with him,
as they mourned and wept. 11But when they heard that he was alive and had been seen by
her, they would not believe it. 12After this he appeared in another form to two of them, as they
were walking into the country. 13And they went back and told the rest, but they did not believe
them. 14Afterward he appeared to the eleven themselves as they sat at table; and he upbraided
them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw
him after he had risen. 15And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to
the whole creation.

2/ Phúc Âm: 9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra
trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.

10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.
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11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ
đang trên đường đi về quê.

13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người
khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được
thấy Người sau khi Người trỗi dậy.

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi
loài thọ tạo."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người không thể trốn tránh sự thật mãi.

Có một người hay có tính “thêu dệt” và “thêm mắm thêm muối” mỗi khi nói chuyện với người
khác về quá khứ huy hoàng của mình. Các bạn anh muốn dạy anh một bài học, nên mỗi lần
anh nói, họ ghi chép cẩn thận những gì anh nói. Sau khi kể một hồi, các bạn anh bắt đầu thắc
mắc về thời gian và nơi chốn của những việc xảy ra, và chỉ cho anh thấy sự không hợp lý của
những gì anh kể. Từ đó, anh bắt đầu nói năng cẩn thận hơn; vì chỉ có nói thật, anh mới có thể
tránh được những mâu thuẫn của các sự việc.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh việc con người không thể trốn tránh mãi sự thật. Trong Bài
Đọc I, những người trong Thượng Hội Đồng Do-thái nghĩ khi họ đóng đinh Chúa Giêsu trên
Thập Giá là từ nay dân chúng sẽ nghe theo họ; nhưng họ lại phải đương đầu với các môn đệ
của Ngài và hàng ngàn dân chúng đã tin vào Chúa Giêsu. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã hiện
ra nhiều lần với các môn đệ sau khi chết. Ngài khiển trách họ đã quá cứng lòng không chịu tin
vào lời các nhân chứng thuật lại trong trình thuật hôm nay.
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ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- BẠN VÀ TÔI luôn học để biết sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi mọi
gian trá.

- Không chỉ học biết sự thật, BẠN còn phải có can đảm để nói sự thật, sống theo sự thật,
và làm chứng cho sự thật.

- Khi có sự xung đột giữa điều Thiên Chúa nói và điều người phàm nói; TÔI phải luôn luôn
vâng lời Thiên Chúa.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:
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