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Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 30-920

Phúc Âm Thánh Luca. (9, 57-62): BỎ MỌI SỰ/QUYẾT TÂM THEO CHÚA

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi
đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ,
Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa:
"Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết;
phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi
sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã
tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa."

Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC: "Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi
họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm ... Dân chúng thấy
dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!"(Ga 6, 2;
14) Các môn đệ đã tranh luận về việc ai sẽ ngồi trên chỗ cao trong vương quốc của Chúa
Giêsu.

Mỗi người theo Chúa Giê-su vì những lý do khác nhau nhưng đều có chung một hy vọng là tốt
hơn. Tuy nhiên, các môn đệ và dân chúng nghĩ về lợi ích trần gian của họ hơn là Nước Trời mà
Chúa Giê-su đến để hướng dẫn họ.

Do hy vọng sai lầm, hai môn đệ buồn bã quay trở lại cuộc sống bình thường như trước. "Chúng
tôi đã hy vọng rằng Người sẽ là người cứu chuộc Israel."(Lc. 24, 21) Thánh Phao-lô nói: "Nếu
chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng
thương hơn hết mọi người."(1 Cr. 15, 19)

Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã nói về con đường đi theo ngài không dễ dàng và nhấn
mạnh mạnh mẽ đến điều kiện để theo Ngài. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập
giá mình hằng ngày mà theo."(Lc. 9, 23)
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Để theo Chúa Giêsu cần có một quyết định chắc chắn hoặc có hoặc không. Chúa Giêsu sẽ từ
chối bất cứ ai theo Ngài nhưng không muốn từ bỏ chính mình. "Ai đã tra tay vào cày mà còn
ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa."(Lc. 9, 62)

"Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn
hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra
khỏi miệng Ta."(Khải 3, 15-16) Chúa Giêsu phán rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc
sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em
không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được."(Mt. 6, 24)

Những lý do mà tôi muốn hay không muốn theo Chúa Giêsu là gì ? Hy vọng của tôi nơi
Chúa Giêsu là gì? Tôi có rõ ràng mình phải làm gì nếu muốn theo Chúa Giê-su không?

Tôi có chắc chắn đưa ra quyết định của mình không? Tôi có thể nhìn thấy và xóa tan mọi
chướng ngại trên con đường theo Chúa Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, với ơn Chúa giúp, mỗi người có thể bước theo Chúa vào Nước Trời với Chúa.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 9-30-20
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Gospel LK 9: 57-62

As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow
you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests,
but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another, he said, "Follow me." But he
replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their
dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord,
but first let me say farewell to my family at home." Jesus answered him, "No one who sets a
hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God."

Reflection:

"A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick... When
the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the Prophet, the one who is to
come into the world."(JN. 6, 2, 14) The disciples' argued about who would sit on a high place in
the kingdom of Jesus.

Everyone who follows Jesus for different reasons has the same hope for better. However,
disciples and people think more about their worldly interests than the Kingdom that Jesus came
to guide them.

Due to their false hopes, the two disciples sadly returned to their previous normal lives. "We
were hoping that he would be the one to redeem Israel."(Lk. 24, 21) Paul said, "If for this life
only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cr. 15, 19)

In today's reading, Jesus spoke about the not easy path to follow and strongly emphasized the
conditions for following Him. "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take
up his cross daily and follow me."(Lk. 9, 23)

To follow Jesus requires a firm decision either yes or no. Jesus will reject anyone following Him
but no denying itself. "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is
fit for the Kingdom of God."(Lk. 9, 62)
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"I know your works; I know that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot.
So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth."(Rev. 3,
15-16) "No one can serve two masters.m He will either hate one and love the other or be
devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."(Mt. 6, 24)

What are the reasons I want or don't want to follow Jesus? What is my hope in Jesus? Am I
clear what to do if I want to follow Jesus? Am I sure to make my decision? Can I see and
remove all obstacles on the path to follow Jesus?

Lord Jesus, with your grace, every person can follow You into the Kingdom with You.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

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