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02/06/18 THỨ BẢY TUẦN THÁNH TUẦN 8 TN 

Th. Mác-xen-li-nô và Phê-rô, tử đạo  

Mc 11,27-33 
11:27 Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì 

các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: 

11:28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? hay ai đã cho ông quyền đó để ông 

làm các điều ấy ?" 

11:29 Đức Giêsu đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi 

sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 

11:30 Vậy, phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta ? Các ông trả lời cho 

tôi đi !" 

11:31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: 'Do Trờí, thì ông ấy sẽ vặn lại: 'Thế sao các 

ông lại không tin ông ấy ?' 

11:32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: 'Do người tá ?" Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho 

ông Gioan thật là một ngôn sứ. 

11:33 Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết". Đức Giêsu liền bảo họ: "Tôi 

cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy". 

 

XOÁ BỎ ĐỐ KỴ GHEN TƯƠNG 

Các thượng tế, kinh sư và các kỳ mục đến cùng Đức Giê-su và hỏi: “Ông lấy quyền 

nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,27b-28) 

 

Suy niệm: Khi đuổi những người buôn bán trong đền thờ Chúa Giê-su đã đẩy sự đối 

đầu căng thẳng giữa Ngài và giới chức lãnh đạo Do Thái lên đến đỉnh điểm. Để bảo vệ 

sự thánh thiêng của đền thờ là “nhà Cha của Ngài và là nhà cầu nguyện” (Mc 11,17; 

Ga 2,16) Chúa Giê-su chấp nhận đụng độ đến lợi ích và quyền hành của họ cách trực 

tiếp và công khai. “Quyền” và “Lợi” bị đụng chạm nên họ sinh đố kỵ, ghen tương. Và 

vì thế, họ không thể liên đới chia sẻ tình yêu thương giữa người với người, chưa nói 

chi đặt trọn niềm tin cậy nơi Chúa Ki-tô, và nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa, là vị cứu 

tinh của nhân loại đã đến trần gian. 

 

Mời Bạn: Phải loại bỏ lòng ham hố “quyền” và “lợi” thì mới có thể xoá bỏ lòng đố kỵ 

ghen tương. Đó là bước đầu tiên thiết yếu để mở lòng ra đón nhận Lời Chúa và đặt 

niềm tin tưởng phó thác nơi Ngài và hết lòng yêu mến và cảm thông, chia sẻ với tha 

nhân. 

 

Chia sẻ: Bạn có kinh nghiệm nào về tác hại của sự đố kỵ và tính ghen tương trong 

tương quan với anh chị em và trong việc sống đạo của mình. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi người tín hữu phải biết vận dụng và sống tốt ba nhân đức Tin, 

Cậy, Mến như là những phương cách để giúp người tín hữu chúng ta sống trọn vẹn 

trong tương quan với Thiên Chúa và hài hòa với anh chị em đồng loại của mình. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết yêu mến thờ phượng 

Chúa trọn vẹn và yêu thương anh em hết lòng. Amen. 
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