THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 9, 32-38)
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một
người câm bị quỷ ám.Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người
câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en,
chưa hề thấy thế bao giờ!". Nhưng người Pha-ri-sêu lại
bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ".
Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy
trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và
chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm
than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy
giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà
thợ gặt lại ít.Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt
lúa về".
Sứ điệp: Trái tim của Chúa Giêsu là trái tim của người mục tử nhân hậu. Chúa chạnh
lòng thương xót và cứu vớt đàn chiên lầm than vất vưởng. Chúa còn dạy ta cầu
nguyện để Chúa Cha ban những người nối tiếp sứ mạng mục tử ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhìn thấy những nỗi lầm than vất
vưởng của đàn chiên Chúa, và Chúa đã đến cứu giúp chúng con. Với trái tim giàu
lòng thương xót, Chúa đã làm tất cả những gì có thể làm để chúng con được sống và
sống sung mãn. Chúa quan tâm chăm sóc từng người chúng con. Con tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, khi xưa chính Chúa đã tiêu diệt sự thống trị của ma quỷ. Chính Chúa đã
rao giảng Tin Mừng Nước Trời, đã đi tìm những con chiên lạc, đã nuôi dưỡng dân
chúng trong hoang địa, và chính Chúa đã chữa lành những bệnh nhân.
Ngày nay, con tin rằng chính Chúa cũng đang yêu thương chăm sóc con qua sự hiện
diện của các mục tử. Con tạ ơn Chúa vì qua các mục tử, chính Chúa đang dậy dỗ, an
ủi và khích lệ con, chính Chúa tha thứ tội lỗi và vỗ về ôm ấp con như con chiên lạc
trở về, chính Chúa quy tụ và nuôi dưỡng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin Chúa giúp
con cảm nhận dược lòng thương xót bao la của Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho Hội Thánh có được những mục tử như lòng Chúa mong
muốn, những mục tử giàu lòng thương xót và tận tụy phục vụ đàn chiên. Đặc biệt, xin
Chúa thương xót những đàn chiên thiếu vắng mục tử. Xin Chúa an ủi họ và ban cho
họ sớm có chủ chăn. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa ban cho chúng
con những thợ gặt. Amen.
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