THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 18-23)
"Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các
con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe
lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến
cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng
gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời
giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm
rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi
cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó
vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng
lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị
chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được.Hạt gieo trên
đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được
một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".
Sứ điệp: Hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng mỗi người.Hạt giống ấy đạt được
kết quả ra sao là tùy thuộc vào thái độ đón nhận của chúng ta.Để sinh hoa trái dồi dào,
chúng ta hãy cộng tác tích cực làm cho hạt giống nảy mầm và phát triển phong phú.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhọc công vỡ đất và gieo hạt vào hồn con.
Hạt giống là Lời Chúa và chính Chúa. Chúa giao cho con quyền coi sóc thửa ruộng
hồn mình. Ngày qua ngày, con ao ước trở thành thửa ruộng tốt, một thửa ruộng không
có gai góc sỏi đá và những con đường mòn dọc ngang chai cứng. Nhưng thực tế thì
khác. Đã có lúc con phí phạm đánh mất ơn Chúa, đã có lần con làm ngơ, bịt tai trước
lời mời gọi yêu thương. Lần này qua lần khác, tâm hồn con trở nên chai cứng, khiến
hạt giống Nước Trời èo uột, khô héo.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ điều đó. Nhưng lòng quảng đại của Chúa vẫn ban phát
cách rộng rãi và lòng nhân từ Chúa vẫn kiên tâm chờ đợi con đáp lời. Con xin dâng
lời cảm tạ vì Chúa vẫn một lòng thương con. Tâm hồn con càng tội lỗi, thửa ruộng
con càng chai lỳ, Chúa càng ban ơn dồi dào phong phú, con tin chắc rằng không bao
giờ Chúa rút lại tình yêu thương ấy.
Xin Chúa giúp con biết săn sóc tâm hồn đã được Chúa cứu chuộc và thánh hóa. Xin
đừng để con bóp nghẹt ơn Chúa, bóp nghẹt tình yêu Chúa đang triển nở trong con.
Xin Chúa giúp con biết chăm sóc thửa ruộng hồn mình bằng cách nhổ đi những cỏ dại
tội lỗi, đốt cháy đi những rơm rác của thói hư tật xấu, để có thể sinh nhiều hoa trái
như lòng Chúa ước mong. Amen.
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