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qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 13-4-20
Phúc Âm Thánh Mátthêu. (28: 8-15)

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ
Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm
chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh
em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta". Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính
canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp
với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy
nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này
đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn
lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi
người Do-thái cho đến ngày nay.

CẢM NGHIỆM SỐNG:

Maria Magdalene và Maria khác vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin
cho các môn đệ Chúa. Khi những người phụ nữ nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh thì họ có sự sợ
hãi. Khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ",
và sợ hãi la lên (Mt. 14, 26).

Sợ hãi là một phần của bản chất con người; tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nói với họ: "Đừng sợ".
Chúa Giêsu biết nếu họ sợ thì họ không thể làm gì được. Chúa Giêsu bảo các bà hãy can đảm
đưa Tin mừng đến cho những người anh em của ngài.

Mỗi Kitô hữu nên theo mẫu gương của Maria Magdalena và Maria khác. Đầu tiên là gặp gỡ
Chúa Giêsu. Thứ hai là can đảm bằng một đức tin mạnh mẽ. Thứ ba là mang Chúa Giêsu đến
với anh chị em của mình như Chúa Giêsu đã nói với các bà. Đó là cách để chứng minh tình yêu
đích thực với Chúa Giêsu.
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Trái lại, các thượng tế và các trưởng lão sợ sự thật của Chúa Giêsu phục sinh. Những lính canh
cũng sợ hãi vì đã không thể canh gác ngôi mồ. Họ muốn che đậy sự thật này với mọi người vì
Chúa Giêsu tuyên bố: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại...
Vì vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Thánh
Kinh và lời Đức Giê-su đã nói."(Ga. 2: 19, 22)

Chúa Giêsu đã sống lại là sự thật. Các môn đệ đã đi loan truyền Tin Mừng cho mọi người trên
toàn thế giới. Khi đã gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, tôi cũng phải loan truyền Chúa Giêsu phục
sinh cho tất cả anh chị em chung quanh mình hàng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin tăng thêm niềm tin nhỏ bé của con để vượt qua nỗi sợ hãi về bất cứ điều gì
và giúp con thực thi ý Chúa trong suốt cuộc đời trần gian của con.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 4-13-20

Gospel MT 28: 8-15

Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed,
and ran to announce the news to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and
greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to
them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." While
they were going, some of the guards went into the city and told the chief priests all that had
happened. The chief priests assembled with the elders and took counsel; then they gave a large
sum of money to the soldiers, telling them, "You are to say, 'His disciples came by night and
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stole him while we were asleep.' And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him
and keep you out of trouble." The soldiers took the money and did as they were instructed. And
this story has circulated among the Jews to the present day.

Reflection:

Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed,
and ran to announce the news to his disciples. When the women saw the risen Jesus, they fear.
When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. "It is a ghost," they said, and
they cried out in fear (Mt. 14, 26).

Fear is a part of human nature; however, Jesus spoke to them, " Be not afraid." Jesus knew if
they were afraid, they could not do anything. Jesus told the women to take their courage to
bring the Good News to his disciples.

Every Christian should follow the example of Mary Magdalena and other Mary. The first is to
encounter Jesus. The second is to take courage with a strong faith. Third, bring Jesus to his
brothers and sisters like Jesus told the women. It is a way of proving true love for Jesus.

On the contrary, the chief priests and the elders feared the truth of the risen Jesus. The guards
were also scared because they could not guard the tomb. They wanted to cover up this truth to
the people because Jesus claimed, "Destroy this temple and in three days I will raise it up...
Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this,
and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken."(Jn. 2: 19, 22)

Jesus has risen is the truth. The disciples went to preach the Good News to people in the whole
world. Once I have met the risen Jesus, I must also proclaim the risen Jesus to all the brothers
and sisters around me every day.

Jesus, increase my faith to overcome my fear of anything to help me to do your will throughout
my worldly life.
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Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

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