THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 24-30)
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng
dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia
gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi
người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào
ngay giữa lúa, rồi đi mất.
Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra.
Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông,
thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông
sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người
thù của ta đã làm như thế". Đầy tớ nói với chủ:
"Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ
nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy
cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy
nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho
ta".
Sứ điệp: Nước Trời ở trần gian lẫn lộn cả người lành kẻ dữ.Lòng Chúa nhân từ và
kiên nhẫn đợi chờ để người tội lỗi được cứu độ.
Cầu nguyên: Lạy Chúa đã có lúc con thắc mắc: tại sao bao kẻ xấu cứ được ung dung,
bao người gian ác gây tai họa cho người khác mà không thấy Chúa trừng phạt.
Hôm qua, dụ ngôn cỏ lùng, tâm trí con như được khai mở.Nếu cỏ lùng bị nhổ ngay
tức khắc, chắc chắn lúa tốt sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người xấu bị tai họa và kẻ gian ác bị
tiêu diệt ngay tức khắc, thì người ta sẽ sống tốt vì sợ hơn là vì yêu mến.
Lạy Chúa, trần thế này là trường học để tập đức yêu thương và là nơi để luyện lòng
tin cậy. Chỉ có môi trường tự do và thử thách mới làm cho tình yêu và niềm tin được
phát triển. Đó là lý do Chúa để cho con được tự do, kể cả tự do chống lại Chúa. Đó là
ý nghĩa của những thử thách mà con gặp thường xuyên trong cuộc đời.
Lạy Chúa, kẻ dữ và người xấu, trước hết là chính con. Con cám ơn Chúa vì dù đã bao
lần con làm điều dữ, xúc phạm đến anh em và chống lại cả Chúa, mà Chúa vẫn kiên
nhẫn đợi chờ con thống hối. Lòng nhân từ Chúa thật là mầu nhiệm. Chúa chỉ muốn
chờ đợi con hối cải để được hạnh phúc. Chỉ có người nào chống lại Chúa và cố tình
chống lại mãi mãi, mới làm cho công trình sáng tạo và cứu chuộc nơi người ấy bị thất
bại. Chúa luôn hy vọng nơi con, xin cho con biết trông cậy nơi Chúa. Chúa kiên nhẫn
với con, xin cho con biết kiên nhẫn với chính mình. Dù con sa đi ngã lại, dù con quá
yếu hèn, xin Chúa giúp con biết tin vào tình thương và ơn thánh Chúa. Xin cho con
luôn trung thành với Chúa. Amen.
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