KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH- THỨ NÂM CN2PS-C

Thứ Năm Tuần II PS

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Bài đọc: Acts 5:27-33; Jn 3:31-36.
Reading I: Acts 5:27-33

27And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest
questioned them, 28saying, "We strictly charged you not to teach in this name, yet here you
have filled Jerusalem with your teaching and you intend to bring this man's blood upon us."
29But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. 30The God of
our fathers raised Jesus whom you killed by hanging him on a tree. 31God exalted him at his
right hand as Leader and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. 32And we
are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey
him." 33When they heard this they were enraged and wanted to kill them.

1/ Bài đọc I: 27 Họ điệu các ông đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng:

28 "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông
đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên
đầu chúng tôi! "

29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng
lời người phàm.

30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng
ta đã làm cho Người trỗi dậy,

31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu
đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.
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32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa
đã ban cho những ai vâng lời Người."
33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.
Gospel: Jn 3:31-36.

31He who comes from above is above all; he who is of the earth belongs to the earth, and of
the earth he speaks; he who comes from heaven is above all. 32He bears witness to what he
has seen and heard, yet no one receives his testimony; 33he who receives his testimony sets
his seal to this, that God is true. 34For he whom God has sent utters the words of God, for it is
not by measure that he gives the Spirit; 35the Father loves the Son, and has given all things
into his hand. 36He who believes in the Son has eternal life; he who does not obey the Son
shall not see life, but the wrath of God rests upon him.

2/ Phúc Âm: 31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất
và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người;

32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của
Người.

33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.

34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban
Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.

35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì
không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người cần khiêm nhường nhận ra và chấp nhận uy quyền của
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Thiên Chúa.

Vũ trụ quá bao la trong khi khả năng hiểu biết của con người quá hạn hẹp. Nếu con người chưa
biết hết được những gì xảy ra dưới đất, làm sao có thể thông suốt những sự trên trời? Vì thế, con
người cần tránh thái độ “cóc ngồi đáy giếng.” Vì cóc chỉ thấy được một bầu trời hạn hẹp bằng
miệng giếng, cóc cho mình là nhất. Cóc có biết đâu bên ngoài miệng giếng là cả một vũ trụ
mênh mông!

Vũ trụ tiềm tàng bao sức mạnh kinh hồn trong khi con người lại quá yếu đuối. Nếu con người
chưa có sức mạnh đủ để đương đầu với những sức mạnh của thiên nhiên (gió bão, núi lửa, động
đất), làm sao con người có thể chống lại uy quyền của Thiên Chúa? Nếu con người vẫn ngoan
cố chống chọi uy quyền của Thiên Chúa, khác nào như con người lấy trứng chọi vào đá!

Các Bài Đọc hôm nay nhắc nhở cho con người biết khả năng hạn hẹp của mình. Trong Bài Đọc
I, khi Thượng Hội Đồng cấm các tông đồ không được rao giảng đạo lý Đức Kitô; các tông đồ
cương quyết bảo vệ lập trường của mình: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.”
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhắc nhở cho mọi người về nguồn gốc của Ngài: “Đấng từ trên cao
mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.
Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- BẠN VÀ TÔI cần học hỏi để nhận biết sự khôn ngoan và uy quyền của Thiên Chúa. Chúng ta
cũng phải nhìn nhận khả năng giới hạn và sự yếu đuối của mình. Có như vậy, chúng ta mới biết
cách sống làm sao cho đúng và đạt được kết quả tốt đẹp cho cuộc đời.
- Ai tuyên bố phải hiểu mới tin là người kiêu ngạo và rồ dại. Kiêu ngạo vì cho mình có thể thông
suốt mọi sự trên trời cũng như dưới đất. Rồ dại vì không biết giới hạn của mình và bỏ lỡ cơ hội
để học hỏi những điều mới lạ.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:
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Hồng
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