THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI - NGÀY 09-10-2019

Chi Tran
Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện.

09/10 – Thứ Tư tuần 27 thường niên.

"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Lời Chúa: Lc 11, 1-4: THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa
Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông".

Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: "Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng.
Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng
con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ".

Suy Niệm : THIÊN CHÚA LÀ CHA YÊU THƯƠNG (Mt 6, 7-15)

Xem lại CN 17 TN C (Mt 6,1-15), thứ Ba tuần 1 MC và thứ Năm tuần 11 TN

Đạo Công Giáo của chúng ta thật hạnh phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là đặc ân
cao quý mà nhờ Đức Giêsu mặc khải cho, chúng ta mới biết và dám thưa với Thiên Chúa
"Ápba - Cha".
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Hôm nay, khi được môn đệ xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện, Ngài đã dạy họ cầu nguyện:

Trước tiên cần xác định căn tính là con của các môn đệ với Cha trên trời: "Lạy Cha chúng con
là Đấng ngự trên trời". Khi có chung một Cha, thì ắt sẽ có nhau là anh em.

Thứ hai, đã là con thì luôn mong cho danh Cha của mình được tỏ lộ và nhiều người tin nhận:
"Xin làm cho Danh Cha được vinh hiển"; "Triều đại Cha mau đến".

Thứ ba là nguyện xin cho: "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời", tức là xin Cha thể hiện
mục đích của Người trên nhân loại đã có trong chương trình yêu thương của Người.

Thứ tư, thể hiện lòng trông cậy vào Cha, đồng thời phó thác đời sống xác hồn cho Cha để Người
chăm lo: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày".

Thứ năm, ý thức mình là kẻ tội lỗi nên cần Cha tha tội: "Xin tha tội cho chúng con, như chúng
con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con", tức là thành khẩn xin Cha tha mọi tội lỗi
chúng ta xúc phạm đến Người, cũng như cho ta biết tha thứ các lỗi lầm mà anh em xúc phạm
đến ta.

Thứ sáu, ý thức sự mong manh, yếu đuối của bản thân, nên cần Cha bảo vệ: "Xin đừng để
chúng con sa chước cám dỗ".

Cuối cùng, xin được trao phó mọi sự trong tay Cha, để xin Cha cứu giúp khỏi bị rơi vào tình
trạng mất ơn nghĩa cùng Cha: "Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ".

Qua kinh lạy Cha, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, thì ngay hôm nay, Ngài cũng
dạy mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện như thế để xứng đáng là con Cha trên trời và có
nhau là anh em trong cùng đại gia đình Hội Thánh.
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Xin cho chúng ta luôn yêu mến Thiên Chúa và năng cầu khẩn với CHA trong tâm tình của
người con thảo. Amen.

Ngọc Biển SSP

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