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TIN MỪNG GIOAN 21, 15-19 : CHÚA BIẾT CON YÊU MẾN CHÚA

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy
hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga
21, 15)

BẠN VÀ TÔI CÙNG CHIA SẺ LỜI CHÚA:

1/ Không phải chỉ một lần nhưng đến ba lần Chúa Giê-su hỏi đi hỏi lại xem ông Si-mon
có yêu mến Ngài không. Từ đầu sứ vụ, Chúa Giê-su đã đổi tên cho Si-mon thành Phê-rô,
nhưng trong lúc này Ngài lại gọi kèm theo tên cũ của ông. Để cho Phê-rô thực sự là là đá
tảng trên đó Chúa xây Hội Thánh của Ngài, Chúa Giê-su muốn cho Phê-rô tái khẳng định
lại tình yêu đối với Ngài sau khi đã từng chối Thầy ba lần. Con người cũ Si-mon yếu đuối
vì nhát đảm phải được thay thế bởi Phê-rô mạnh mẽ nhờ yêu thương, đủ sức “làm cho anh
em nên vững mạnh” (Luca 22, 32).

2/ Chúa Giê-su không hề trách Phê-rô đã chối Ngài trong cuộc khổ nạn. Nhưng Ngài lại
muốn ông tái khẳng định dứt khoát tình yêu của ông dành cho Ngài. Phê-rô cũng giống
như người phụ nữ tội lỗi, đã yêu mến nhiều vì đã được tha thứ nhiều (x. Luca 7, 36-50).
Ông đã cảm nhận được ơn tha thứ của Thầy nên ông càng yêu mến Thầy nhiều hơn. Cũng
vậy, sau những lần được thứ tha, lòng mến của mỗi người vào Thầy Giê-su cần phải được
tái khẳng định cách dứt khoát như Phê-rô.
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*BẠN VÀ TÔI CÙNG Sống Lời Chúa: Hãy lặp lại trong ngày nhiều lần lời của Phê-rô đã
thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” ĐỂ THỰC HÀNH LỜI NÀY
VỚI CHÚA LÀ SĂN SÓC NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ TRONG XÃ HỘI.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ con yêu
mến Chúa, nhưng vốn tính yếu đuối nên nhiều lần con đã làm buồn lòng Ngài. NHỜ
THÁNH THẦN THÚC ĐẨY con biết sống mạnh mẽ, biết làm đẹp lòng Ngài trong mọi việc
với tình yêu dành cho Ngài và cho người xung quanh GẶP GỠ HÀNG NGÀY. Amen.

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