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*CẦN LẮNG NGHE TIN MỪNG - NGHE LỜI CHÚA*

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ: TIN MỪNG MAT-THÊU 11, 16-19
Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu khen ngợi sự xuất hiện và vai trò cũng như sứ mạng của
thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài khiển trách nặng nề đối với các vị lãnh đạo tôn giáo thời của
Gioan. Tại sao vậy? Thưa vì Gioan đã kêu gọi dân chúng sám hối để đón chờ Đấng Cứu
Tinh đến.

Dân chúng đã tỏ lòng sám hối, xin chịu phép rửa thanh tẩy, còn những người lãnh đạo
thì cứng lòng, ích kỷ và không chịu tin. Vì thế, Đức Giêsu đã mượn một trò chơi hát đối
của trẻ em thời đó, nhằm diễn tả về thế hệ này vì sự cố chấp, kém tin:

1/ Các trẻ em thường chia làm hai phe. Bên xướng bên đáp. Nếu bên xướng hát những
điệu buồn hay đưa đám thì bên đáp phải khóc lóc, than vãn..., còn nếu bên xướng hát lên
những điệu nhạc vui, thì bên kia phải nhảy múa hân hoan....

2/ Nếu đôi bên không hiểu ý nhau thì cuộc chơi mất vui. Tuy nhiên, trong thực tế, không
phải lúc nào bọn trẻ cũng thành công trong trò chơi này, vì gặp phải những "đầu biếu" cố
tình chọc ngoáy làm cho cuộc chơi mất vui. Vì vậy, bên chủ động bực tức nên mới nói:"C
húng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không
khóc lên!". Tệ hơn nữa là nhóm trẻ không chịu chơi đó lại còn trách móc đủ điều....(C. 17)

3/ Sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả cũng vậy. Lời mời gọi của ngài không được giới lãnh
đạo đáp ứng, mà ngược lại, họ còn coi ông như là: người bị quỷ ám.Đức Giêsu cũng
chung số phận với Gioan vì Ngài cũng đã từng bị họ lên án là người "mê ăn mê uống, là
bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi".(C. 18-19)
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*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Tin Mừng hôm nay được đọc trong bối cảnh của
Mùa Vọng, hẳn sứ điệp Lời Chúa mời gọi BẠN VÀ TÔI hãy noi gương dân chúng thời Gioan
khi xưa là: hãy hoán cải đời sống, ăn năn sám hối, trở về với Chúa trong phẩm giá người
Kitô Hữu, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh. Bên cạnh đó, Lời Chúa còn
mời gọi TÔI hãy thực thi tinh thần sám hối cách thiết thực hơn nữa chính là những việc hy
sinh, hãm mình, khổ chế, làm việc bác ái..., để nêu gương sáng cho hối nhân sám hối trở
về với Chúa.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA: Lạy Chúa Giêsu, NHỜ THÁNH THẦN
THÚC ĐẨY chúng con biết đáp lại lời mời gọi của thánh Gioan để ăn năn sám hối, NOI
GƯƠNG CHÚA ĐẾN VỚI NGƯỜI TỘI LỖI, canh tân đời sống, ĐỂ xứng đáng đón tiếp Chúa
Giáng Sinh hằng ngày qua việc đón nhận NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ BÊN CON. Amen.

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