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THỨ HAI TUẦN 24 TN

Thánh Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: Lc 7,1-10

LÒNG TIN VỮNG MẠNH

"Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."
(Lc 7,9)

Suy niệm: Người có đạo lâu năm không đương nhiên là có đức tin mạnh hơn các anh chị em
tân tòng; những người lớn tuổi chưa chắc là có đức tin kiên cường hơn những người tuổi nhỏ, bởi
vì đức tin không tùy thuộc vào tuổi tác và ngày tháng ghi trong sổ Rửa Tội.

Thậm chí, đôi khi người ngoại đạo nhưng lại có lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng và tình yêu
của Chúa hơn cả những người mang danh là đạo gốc từ nhiều đời. Viên đại đội trưởng ngoại
giáo hôm nay là một điển hình. Ông tin vào quyền lực của Đức Giê-su đến mức Người phải thán
phục thốt lên: "Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh
như thế."

Mời Bạn CHIA SẺ: Nhìn lại chính lòng tin của mình và thử đánh giá xem bạn tin mạnh mẽ đến
mức nào. Chẳng hạn, bạn có tin vững vàng rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, rằng Đức
Giê-su là Đấng Cứu Độ cho mọi người, rằng Chúa Thánh Thần đang không ngừng hoạt động
cách mầu nhiệm để dẫn dắt và thánh hoá con người và lịch sử? Bạn có tin Chúa Ki-tô hiện diện
thực sự trong Bí Tích Thánh Thể? Bạn có tin vào ơn tha thứ của Chúa trong bí tích Hoà Giải?
Và đừng quên: đức tin không có hành động là đức tin chết (x. Gc 2,17).

1/2

SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI CN24TN -B

Sống Lời Chúa: Căn tính của người Ki-tô hữu là lòng tin vào Đức Ki-tô; bạn hãy bảo đảm rằng
mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình đều phản ảnh lòng tin ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù ở giữa những gian nan thử thách, những cô đơn tuyệt vọng,
những ê chề sa ngã, NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY con vẫn một niềm tin tưởng vào quyền
năng và tình yêu của Chúa. Amen.
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