
http://linhthao.de 15 

15/12/17 THỨ SÁU TUẦN 2 MV 

 

Mt 11,16-19 

11:16 "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ 

khác, 

11:17 và nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi 

hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than". 

11:18 Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị 

quỵ ám". 

11:19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay 

ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". Nhưng đức Khôn Ngoan 

được chứng minh bằng hành động". Khốn cho những thành đã chứng kiến các 

phép lạ mà không sám hối 

NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG 

“Tụi tôi thổi sáo mà các anh không múa nhảy...” (Mt 11,17) 

 

Suy niệm: Qua hình ảnh mấy đứa trẻ ương ngạnh không hưởng ứng trò chơi, Chúa Giê-su 

khéo léo ám chỉ dân Do thái là dân “cứng đầu cứng cổ”, luôn khước từ ý Chúa nhưng lại 

bắt Chúa phải theo ý mình. Họ phê phán sự khắc khổ của Gio-an Tẩy Giả, nhưng lại chỉ 

trích lòng nhân hậu của Chúa Giê-su. Cách nào họ cũng không hài lòng, thật đúng như câu 

ca dao: “Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê”! Chúa dạy chúng 

ta không nản lòng trước những lời phê phán bất nhất, nhưng hãy làm chứng đức tin bằng 

những hành động thiết thực. 

 

Mời Bạn: Người ta thường chủ trương một thái độ dửng dưng, một chủ nghĩa “mackeno” 

(mặc kệ nó) tránh tối đa mọi liên luỵ để chỉ “xin hai chữ bình an.” Vì thế mà việc chung cứ 

bị thoái thác, đùn đẩy. Hơn nữa đã không làm thì chớ, lại còn bất mãn triền miên, phê phán 

chỉ trích người làm… Mời bạn ý thức trách nhiệm người Ki-tô hữu trưởng thành, biết làm 

thăng tiến cộng đoàn bằng những ý kiến tích cực và những việc làm xây dựng cộng đoàn 

cách thiết thực. 

 

Chia sẻ: Khi làm việc chung, bạn có biết tìm kiếm ý Chúa, nhắm đến mục đích chung, và 

nhận ra những sáng kiến hay của người khác thay vì khăng khăng với ý kiến riêng của 

mình chưa? 

 

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm để nhận ra khuyết điểm của mình và quan sát, lắng nghe để 

nhận ra và tán thưởng ưu điểm, sáng kiến của người khác. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết mau mắn cộng tác với công cuộc cứu độ của 

Chúa. Này lòng trí con đây, đôi tay đôi chân con đây, xin Chúa sử dụng, để con đem ơn 

cứu độ của Chúa đến với muôn người. Amen. 


