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THỨ NĂM TUẦN 2 TN 

Mc 3,7-12 
3:7 Đức Giêsu cùng với các môn đệ cửa Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta 

lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, 
3:8 từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia 

và Xiđon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 
3:9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám 

đông chen lấn. 
3:10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ 

vào Người. 
3:11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là 

Con Thiên Chúa !" 
3:12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. 

 

“LÁNH ĐI” ĐỂ LAN TỎA 

  

Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. (Mc 3,7) 

 

Suy niệm: “Con người là sinh vật mang tính xã hội.” Tự nơi sâu thẳm, con người mang 

tính liên đới, hiệp thông, thông truyền. Điều này không có gì lạ vì con người, theo Kinh 

Thánh, là hình ảnh Thiên Chúa, Một Chúa Ba Ngôi hiệp thông trọn vẹn. Thế nhưng, đối 

nghịch lại, cũng có khuynh hướng thích tách riêng, đề cao chủ nghĩa cá nhân thay vì tinh 

thần liên đới. Thế giới hôm nay, với Facebook, Twitter là các công cụ nối kết, chia sẻ, 

giúp con người xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng có thể làm đánh mất tương quan, xa 

lạ với chính mình. Không ít người dùng các công cụ truyền thông để tìm sự nổi tiếng, coi 

mình như trung tâm, tôn thờ chính mình. Tin Mừng hôm nay tóm kết hoạt động chữa 

bệnh của Đức Giê-su. Từ khi xuất hiện, Ngài trở nên một hiện tượng, một con người nổi 

tiếng. Thế nhưng, Ngài lại trốn lánh sự nổi tiếng đó, Ngài cùng các môn đệ lánh sang 

nơi khác. Khi dân chúng kéo nhau tìm đến Ngài, Ngài đã lên chiếc thuyền để lánh, khỏi 

bị đám đông chen lấn. Ngài không muốn người ta quy tụ bên Ngài chỉ vì sự nổi tiếng. 

Ngài lánh tiếng khen, để lan toả đến mọi người điều chính yếu: Tin Mừng Nước Trời, Tin 

Mừng sự sống. 

 

Mời Bạn: Những cuộc thăm viếng, gặp gỡ ngày Tết sắp đến, bạn sẽ thông truyền, lan 

tỏa điều gì? 

 

Sống Lời Chúa: Làm một việc giúp người nghèo trong dịp Tết, nhưng tránh tiếng khen 

và khoe khoang. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu con người, Chúa cứu chữa con người và Chúa 

lánh những lời khen tặng. Xin giúp chúng con noi gương Chúa, tay phải làm việc thiện 

việc lành, mà không muốn tay trái biết. Amen. 
  


