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LỄ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ (Mt 20, 20-28)
"Các con sẽ uống chén của Ta"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con
đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người,
có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn
gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con
tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả
Ngài, trong Nước Ngài".
Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các
ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây
ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được".
Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta,
còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã
chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với
hai anh em.
Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ
và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế.
Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các
con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người
ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".
Sứ điệp: Theo Chúa Giêsu không phải để được địa vị, giàu sang, an nhàn, nhưng là
để bước theo Chúa trên con đường hy sinh, phục vụ trong khiêm tốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, không phải chỉ có thánh Gia-cô-bê và thánh Gioan,
mà tất cả chúng con đều mơ ước được địa vị, thống trị người khác, được giàu sang, an
nhàn. Có lúc con đã tự hỏi: con theo Chúa và hy sinh cho Chúa, nhưng tại sao đời con
vẫn nghèo đói, vất vả, bị chèn ép.
Lạy Chúa, Chúa cho con hiểu rằng theo Chúa là phải chấp nhận uống chén đắng khổ
nạn của Chúa, chấp nhận từ bỏ mình chứ không phải để được hưởng thụ hoặc được
đặc quyền đặc lợi. Chính Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá
chuộc loài người. là môn đệ của Chúa, con không thể sống khác Chúa được. Con
không thể có con đường nào khác ngoài con đường phục vụ dâng hiến một cách vô vị
lợi cho tha nhân.
Càng tiến sâu vào con đường thập giá, con càng được sàng lọc để nên giống Chúa
hơn. Nhưng để được điều đó, con phải vật lộn với chính mình, vật lộn với những cám
dỗ của thế gian và nhất là phải chấp nhận thiệt thòi.
Lạy Chúa, dù phải trả giá, dù phải hy sinh, con xin sẵn sàng chấp nhận tất cả. Đường
thánh giá này con đã chọn, xin tình yêu Chúa trở nên sức mạnh nâng đỡ con. Và con
tin rằng chính Chúa sẽ làm cho những bước chân con trên đường hy sinh và phục vụ,
nở thật nhiều hoa yêu thương, để từ đó nhiều người nhận biết Chúa và sẵn lòng bước
theo Chúa cách vô điều kiện. Amen.
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