SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BẢY CN2TN-B

Thứ Bảy 23/01/2021 – Thứ Bảy tuần 2 thường niên

– Thân nhân của Chúa !!!.

LỜI CHÚA: Mc 3, 20-21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi
Người không dùng bữa được.

Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".

Suy Niệm 2: MẤT TRÍ

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Người bình thường lo cho bản thân. Những nhu cầu tối thiểu trong đời sống hằng ngày: ăn uống,
ngủ nghỉ. Nhưng "Chúa Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến,
thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được". Người đời và nhất là thân nhân,
những kẻ thương mến Người "liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí". Người đã rất
quyết liệt. Nên không để bị bắt trở về. Từ đây Người giã từ gia đình trần thế. Để hiến thân cho
gia đình Nước Trời. Để thi hành thánh ý của Cha. Để toàn tâm toàn ý cho tha nhân. Cho gia
đình mới của Người.

Anh hùng là những người quên bản thân, quên lợi ích riêng tư, vì quyền lợi chung của đất nước,
của dân tộc. Sa-un và Gio-na-than là những bậc anh hùng. Vì đất nước, dân tộc mà tử nạn. Nên
Đa-vít và toàn dân khóc thương các ngài. Các ngài quên mình vì dân tộc: "Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi,
hãy khóc Sa-un, người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy, đính trên áo các cô đồ trang sức
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bằng vàng"(năm chẵn).

Chúa Ki-tô đáng ca tụng gấp bội. Vì Sa-un và Gio-na-than lo cho đời sống vật chất mau qua
của dân Ít-ra-en. Còn Chúa Ki-tô hiến mình vì đời sống vĩnh cửu và vì kho tàng không hư nát
của mọi dân tộc trên thế giới.

Sa-un và Gio-na-than bất đắc dĩ chịu chết. Còn Chúa Ki-tô tự hiến thân mình để đền tội muôn
dân.

Chúa Ki-tô là Thượng Tế trổi vượt. Các thượng tế dâng lễ vật là súc vật. Còn Chúa Ki-tô
dâng chính bản thân mình. Các thượng tế phải dâng nhiều lần. Còn "Người vào chỉ một
lần, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta" Máu chiên bò chỉ làm cho
thân xác trong sạch. "Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa
tới sự chết"(năm lẻ).

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG:

Người không chỉ mất trí. Mà còn điên dại. Yêu ta nên tự hiến mình chịu chết. Đổ máu
mình ra. Nhưng chính nhờ tình yêu điên dại của Người ta được ơn cứu độ. Được sống.
Được hạnh phúc.
Thế giới hôm nay cần nhiều người mất trí để lo cho tha nhân. Cần nhiều môn đệ bước
theo tình yêu điên dại của Thầy Giê-su. Thế giới mới được cứu rỗi.
Kính chuyển:
Hồng

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