SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI TUAN 6TN-B

Thứ Hai 15/02/2021 – Thứ Hai tuần 6 thường niên.

–. Xin điềm lạ

Lời Chúa: Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một
điềm lạ trên trời để thử Người.

Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ
chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia

Suy Niệm 3: ĐỨC TIN

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa Giê-su buồn và than phiền về thế hệ này. Họ chỉ đòi dấu lạ. Nhưng không có đức tin. Có
đức tin thì không cần dấu lạ. Không có đức tin thì dấu lạ cũng vô ích. Nên Chúa quyết định:
"Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ
bên kia". Chúa Giê-su bỏ họ lại đó với sự cứng lòng chết chóc của họ. Chúa sang bờ bên kia
của đức tin. Chỉ có đức tin mới nối kết được con người với Thiên Chúa.

Nhưng đức tin luôn gặp thử thách vì những khó khăn trong đời sống. Những thử thách Chúa gửi
đến có mục đích thanh luyện đức tin, kiểm nghiệm đức tin và ban thưởng đức tin.
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Người có đức tin có Thiên Chúa ở cùng. Nên vui tươi trong mọi hoàn cảnh. Vui tươi khi gặp khốn
khó. "Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như
anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn". Vui tươi chấp nhận mọi
thăng trầm thành bại trong đời. Vì biết rằng mọi sự mau qua. "Người anh em phận hèn hãy tự
hào khi được Chúa nâng lên; còn người giầu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua
đi như hoa cỏ". Vì thế người có đức tin không do dự. Luôn cầu xin ơn khôn ngoan để biết phân
định trong đời sống. Nhờ đó sống trung tín trong mọi hoàn cảnh. Luôn trung tín (năm chẵn).

Người không có đức tin sống như không có Chúa. Ca-in giết em, tưởng Chúa không biết. Nên
chối "Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?". Không có đức tin nên không chiến
đấu để vượt qua cám dỗ. Dù đã được cảnh báo: "Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang
nằm phục ở cửa, nó thèm muốn người; nhưng ngươi phải chế ngự nó". Không chế ngự được
mình. Không có đức tin. Nên Ca-in sống trong buồn rầu, thất vọng. "Giờ đây ngươi bị nguyền
rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi,... Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng
không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa" (năm lẻ).
Đức tin như thế là một cuộc vượt qua. Vượt qua những gì khả giác để thấy thế giới siêu nhiên.
Vượt qua những giá trị mau qua để chiếm được vương quốc vĩnh cửu. Vượt qua được những
cám dỗ rình rập. Vượt qua chính mình để đạt tới Chúa.
KÍnh chuyển:
Hồng
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