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Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23: 1-12)

TÔI NÓI VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người
Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy
làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó
những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay
vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang
những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội
đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi". 8
"Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh
em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh
em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì
anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm
người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn
lên.

SỐNG VÀ CHIA SẺ

Qua trang Tin Mừng vừa nghe, thánh Marcô đã gợi lên tâm tình hết sức gần gũi với chúng ta:
tâm tình của Thiên Chúa như người Cha dành cho con cái bằng cả trái tim yêu.

Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu Kitô. Tình yêu này được thánh Marcô
tường thuật như sau: "Dân chúng nhận ra Đức Giêsu, liền lúc đó, dân chúng đã tuôn đến và
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đem theo những người bệnh tật đến để xin Người cứu chữa" (Mc 6, 54-56). Tất cả những
người bệnh tật đến với Người, Người không chối từ một ai, Người ra tay chữa lành bệnh tật
cho họ.

Hình ảnh thấm đậm tình người.

Điều này được biểu lộ qua tình thương của những người khoẻ mạnh biết quan tâm đến
những người đau yếu. Họ đã đưa những người đau yếu đến với Chúa Giêsu và xin Người cứu
chữa.

Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người. Thiên Chúa đến để đem tình yêu của Ngài cho
nhân loại. Tình yêu lớn nhất của Ngài dành cho nhân loại là dám hy sinh mạng sống của
mình để cứu độ.

Chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương mình như thế nào? Một khi nhận ra tình yêu của
Chúa dành cho mình, chúng ta có dám xin Chúa, để cho Chúa đụng chạm đến và chữa lành
những căn bệnh tội lỗi của chúng ta không? Hay chúng ta chỉ biết nhận ra Chúa để xem
Chúa như thế nào rồi sau đó quay gót trở về với con đường cũ, lối sống tội lỗi như chúng ta
vẫn sống?

Tình yêu của Thiên Chúa còn được biểu lộ qua những người biết quan tâm đến người khác.
Điển hình như những người khoẻ mạnh đã biết quan tâm, giúp đỡ những người đau yếu,
bệnh tật như trang Tin Mừng ở trên.

Ước gì mỗi ngày sống, chúng ta luôn biết nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, cũng
như luôn biết đáp trả lại tình yêu đó bằng việc siêng năng đọc Lời Chúa và đem ra thực
hành bằng một việc làm cụ thể: chia sẻ miếng cơm, manh áo cho những người nghèo
khổ; biết tìm cách hướng dẫn và đem những người tội lỗi đến với Chúa qua bí tích Hoà Giải.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết sống như lời Chúa đã nói: "Anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15, 12). Amen.
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