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13/12 – Thứ Năm tuần 2 mùa vọng – Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
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"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".

GIOAN TẨY GIẢ ĐƯỢC CHÚA KHEN

LỜI CHÚA: Mat-thêu 11, 11-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái
người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người
nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông.

CÙNG CHIA SẺ NIỀM VUI : Người Ðược Chúa Khen

Sau khi Gioan Tẩy Giả sinh ra, cả hai ông bà muốn đặt tên cho con trẻ là Gioan Tẩy Giả,
nhưng bấy giờ Zacharia đang bị câm không nói được nên ông ra hiệu là đặt tên cho con
trẻ là Gioan Tẩy Giả. Mặc dù mọi người trong dòng họ đều không bằng lòng, vì không ai
trong họ hàng có tên đó.

Từ những sự kiện trên cho ta thấy Gioan Tẩy Giả được sinh ra một cách khác thường và
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khắp các miền núi phía Giuđêa lúc bấy giờ đều nghĩ thầm rằng: Con trẻ này rồi sẽ nên
thế nào? Vì quả thực bàn tay Thiên Chúa đã ở với con trẻ này.

Ðiều đó đã được Chúa Giêsu xác nhận trong bài Tin Mừng hôm nay: "Thật, Ta bảo các
ngươi hay, trong con cái do người nữ sinh ra chưa có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".
Con người có lẽ ai cũng mong ước được như Gioan Tẩy Giả. Chúng ta cũng thấy trong
một đoạn Tin Mừng khác, lúc Chúa Giêsu đang giảng dạy thì có một người đàn bà buột
miệng nói rằng: "Phúc thay dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú. Nhưng Chúa
Giêsu lên tiếng::Ai nghe và giữ lời Chúa thì còn có phúc hơn nhiều".

Từ Gioan Tẩy Giả trở về sau, tức là từ khi Chúa Giêsu Kitô đem ơn cứu rỗi của Thiên Chúa
đến cho nhân loại thì Nước Trời phải dùng sức mạnh mới chiếm lấy được và kẻ nào mạnh
mẽ can đảm mới chiếm được. Trước Chúa Kitô chưa ai có được ơn cứu rỗi cho đến khi
Chúa Kitô chết trên Thánh Giá Ngài mới kéo tất cả mọi sự lên cùng Ngài. Ai muốn nhận
được ơn cứu rỗi đó phải qua cửa hẹp, phải vác thập giá mình mà theo Chúa.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Theo Chúa để vào Nước Trời, chúng ta phải chiến
đấu với chính bản thân mình, phải từ bỏ những đam mê, những thói quen không tốt,
những việc làm không chính đáng, phải hy sinh cho người thân quen thuộc trong gia
đình, cho tha nhân và làm tất cả những gì khi có thể để giúp đỡ người khác mới thực sự là
dấn thân thi hành giới răn "Mến Chúa Yêu Người
".

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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