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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3:1-6)

NGÀY SA-BAT (Ngày Nghỉ) ĐƯỢC LÀM ĐIỀU LÀNH

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức
Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.3 Đức Giê-su bảo người bại
tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây!"4 Rồi Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều
lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? " Nhưng họ làm thinh.5 Đức Giê-su giận dữ
rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra!"
Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn
tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa Giêsu, Tin Mừng của Thiên Chúa đã đến trần gian, Người đã đặt lại các giá trị vào
đúng vị trí của chúng. Với Chúa Giêsu thì “vinh quang của Thiên Chúa là con người được
sống” và vinh dự của Thiên Chúa được tôn vinh trước tiên là bằng lòng thiện hảo. Con
người đối xử tốt với nhau thì Thiên Chúa được tôn vinh.

Chính vì thế, hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị bại tay trong ngày Sabát.
Khi hành động như thế là Chúa Giêsu đã giải thoát con người khỏi những đau khổ do tội
lỗi, đồng thời, Người cũng làm cho ngày Sabát trở về với ý nghĩa đích thực của nó là “Con
Người cũng làm chủ ngày Sabát”.

Bất cứ nơi nào phẩm giá con người được nhìn nhận, bất cứ một con người nào được tôn
trọng, thì nơi đó Thiên Chúa được tôn vinh. Một việc làm bác ái luôn là một hành vi thờ
phượng dâng lên Chúa. Ai chối bỏ người khác, ai từ chối thể hiện lòng nhân từ đối với anh
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chị em, người đó cũng sẽ chối từ và xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: NHỜ THÁNH THẦN CHỈ DẪN cho mọi hành vi trong
đời sống đức tin của chúng con luôn BIẾT LÀM ĐIỀU LÀNH ĐỂ GIÚP ĐỠ THA NHÂN ĐANG
CẦN ĐẾN CON; CHỨ KHÔNG GIỮ LUẬT HÌNH THỨC MÀ KHÔNG THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG,
DÙ BẤT CỨ NGÀY GIỜ NÀO. AMEN.

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