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THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN B - NGÀY 25/10/2018

BÁNH SỰ SỐNG: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 49-53)

*THẦY ĐẾN ĐỂ ĐEM CHIA RẼ*

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy
mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải
biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư?
Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.Vì từ nay năm người
trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha
chống đối con trai, và con trai chống đối cha, mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối
mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Suy niệm

“Anh em tưởng Thầy đến đem hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết:
không phải đâu nhưng mà mang sự chia rẽ”.

Lời Chúa hôm nay gợi cho chúng ta nhớ lại lời tiên tri của ông Simêon khi nói về trẻ Giêsu cho
Đức Mẹ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítrael phải vấp ngã hay
được trỗi dậy”. Đúng như thế! Đức Giêsu là lý tưởng của con người, nhưng còn là cớ vấp phạm
cho đại đa số người.

Cũng là một con người Giêsu miền Nadarét, một Đấng Kitô được xức dầu, nhưng nhiều người đã
nhận định về Đức Giêsu Kitô có sự khác biệt nhau, từ đó đã nảy sinh thái độ bất hòa, chia rẽ,
thù hận, kết án lẫn nhau.
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Chúa Giêsu rất hiểu về những nhận định của con người dành cho Ngài, có lần Chúa Giêsu lên
tiến hỏi các môn đệ: “Người ta bảo con người là ai?”; và câu trả lời của các môn đệ nói rõ những
nhận định rất khác biệt về một Đức Giêsu Kitô miền Nadarét: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy
Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”.

*SUY TƯ-HÀNH ĐỘNG VÀ CẦU NGUYỆN: Là những người đã được đón nhận hồng ân đức
tin, điều quan trọng không phải là BẠN truy tìm lý thuyết nguồn gốc về Thầy Giêsu hay
chạy theo một tư tưởng nào đó, cho dẫu nó hấp dẫn cách mấy. Đối với TÔI sự hiệp nhất
trong đức tin vào Đức Giêsu Kitô, nghĩa là phải sống rập theo khuôn mẫu như thầy của
mình bằng suy nghĩ, lời nói và việc làm cách chân thật.

Lạy Mẹ Maria, NHỜ ƠN CHÚA giúp, chúng con luôn biết chọn Đức Giêsu Kitô là niềm vui
và lẽ sống của chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:

Hồng
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