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Chi Tran chuyển

5 PHÚT LỜI CHÚA
17.10.21 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B

(Thánh Inhatiô Antiôkia, GM tử đạo)

Mc 10,35-45

TRỐNG ĐÁNH XUÔI, KÈN THỔI NGƯỢC

"Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên
tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." (Mc 10,37)

Suy niệm/SỐNG: Chúa Giêsu đã không ngừng dạy các môn đệ rằng người làm đầu lý tưởng là
người phục vụ trong khiêm tốn. Chính Ngài đến ở giữa chúng ta như một người tôi tớ. Vì với Đức
Kitô, quyền bính là để phục vụ.

Cuộc sống của Chúa Giêsu là phục vụ. Chúa lại minh hoạ bài học phục vụ bằng việc rửa chân
cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Đỉnh cao của phục vụ là cái chết hy sinh trên Thánh giá,
như một tên nô lệ, như một người tôi tớ. Thế mà chẳng khác nào trống đánh xuôi, kèn thổi
ngược,

Chúa đã chấp nhan sống và chết như thế đó! Còn các môn đệ thì cứ mải tìm kiếm, tranh giành
một "chỗ đứng," một "chiếc ghế" của vinh quang, của quyền lực!!!
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Mời Bạn CHIA SẺ: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo Ta;" "ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ."
Đó là tiêu chí của người môn đệ đích thực, không có con đường nào khác!

Phải quyết định lựa chọn dứt khoát: "CÓ" hoặc "KHÔNG", không được phép "hồi – hồi: hồi có –
hồi không" hoặc thỏa hiệp bắt cá hai tay.

Sống Lời Chúa: Lựa chọn nói "không" với một sở thích, một thói quen hay một ý riêng nào đó
của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết khám phá rằng: cuộc sống không phải để
hưởng thụ, nhưng là để phục vụ, và "phục vụ là niềm vui,.... Phần thưởng duy nhất là con
đã làm theo thánh ý Chúa." Amen.

GPLONGXUYEN

---------------------------------------------------

2/2

