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SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 28 TN

THỨ BẢY 10/18/2014

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ TIN MỪNG

Lời Chúa

Lc 10,1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước
Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín
đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.
Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang
theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

"Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: "Bình an cho nhà này". Nếu ở đấy có con cái sự
bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở
về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả
công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con,
các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói
với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi".

Suy niệm

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". Đó
là thao thức của Chúa Giêsu. Đó là thao thức của Giáo hội. Chúa Giêsu xem những người chưa
biết Chúa như những bông lúa mà Thiên Chúa Cha đã gieo trồng. Nếu cứ để bông lúa trơ trọi
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ngoài đồng thì sẽ bị chim chuột ăn mất hoặc chẳng có công dụng gì. Ma quỷ cứ đợi chờ, rình
mò Thiên Chúa gieo sẵn để nó gặt. Vì vậy nếu không có người môn đệ của Chúa được đào
luyện tử tế thì những bông lúa sẽ bị giày đạp, cướp đi một cách thậm tệ.

Chúa Giêsu nói trước cho các môn đệ của Ngài biết họ sẽ trở thành thợ gặt, vì vậy sẽ đối đầu
với ma quỷ cũng đang giành gặt lúa: "Này Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói".
Để có thể đủ sức chiến đấu thì người môn đệ Chúa phải có những đức tính cần thiết sau đây:

"Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép". Nghĩa là đừng để mình bị những vật chất vướng
bận bên đường truyền giáo.

"Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường", vì tính cấp thiết của việc loan báo Tin Mừng. Lúa chín vàng
hết rồi mà người môn đệ của Chúa còn bị quyến luyến với chuyện tình cảm, nhất là với những
tình cảm vô bổ, chóng qua.

"Vào nhà nào trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này". Trên bước đường truyền giáo, người
môn đệ của Chúa không được giẫm nát cánh đồng, mà phải đem đến sự bình an, gặt hái cẩn
thận, nâng niu từng bông lúa.

"Người ta cho ăn thức gì thì hãy ăn thức đó". Người môn đệ của Chúa phải sống với mọi người,
sống như con nguời, không được đòi hỏi những đặc quyền đặc lợi. Điều nghịch lý là khi họ sống
hòa đồng với mọi người thì người ta càng dành cho họ những ưu tiên. Còn ngược lại khi người
môn đệ của Chúa càng tìm kiếm những đặc quyền cho riêng mình, thì họ càng bị người ta xa
lánh.

Lạy Chúa, Chúa vẫn đang tha thiết mời gọi mỗi người gặt lúa trong từng hoàn cảnh của mình.
Xin cho người môn đệ Chúa có được những đức tính mà Tin Mừng đòi hỏi, để họ có thể gặt
được nhiều bông lúa về cho Chúa, cho Giáo Hội.

Xin cho người môn đệ trong ơn gọi giáo dân biết sống chan hòa với anh chị em lương dân, để
họ nhận ra hạnh phúc đích thực chính là yêu thương và được yêu thương.
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Xin cho người môn đệ trong ơn gọi tu trì biết thanh thoát với tình cảm, với vật chất để có thể làm
chứng cho thực tại Nước Trời mai sau.

Kính chuyển:

Hồng

----------------
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