THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
(Ga 20, 24-29)
"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma
gọi là Điđy-mô, không ở cùng với các ông, khi
Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói
với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa".
Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu
tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu
tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi
không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi
không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp
nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa
Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với
Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ
vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con,
lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên
con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Sứ điệp: Dù không được thấy Chúa hiện ra, nhưng ta tin vào lời chứng của các tông
đồ là những người đã thấy Chúa. Phúc cho ai không thấy mà tin. Ai tin sẽ được ơn
bình an của Chúa Phục Sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời con đầy ắp những lo toan sợ hãi. Có những
lúc con cảm thấy đời sống thật nặng nề, có những lúc con bị chìm ngập bởi cái lo cơm
ăn, áo mặc, bởi nỗi vất vả truân chuyên. Có những lúc con quay quắt vì buồn phiền.
Có những lúc con hoang mang sợ hãi nghi ngờ những người xung quanh. Và như các
tông đồ ngày xưa, con đã đóng kín cửa tâm hồn trong buồn phiền sợ hãi.
Lạy Chúa Phục Sinh, dù con không thấy Chúa, nhưng con tin Chúa vẫn hiện diện bên
con như đã hiện đến với các tông đồ để trao ban ơn bình an và tha thứ.
Xin Chúa chỉ cho con thấy các vết tích thương đau của Chúa như đã chỉ cho thánh
Tô-ma để con cũng bật lên lời tin yêu trìu mến: “Lạy Chúa con và là Thiên Chúa của
con”.
Xin hãy nói với con, và lặp đi lặp lại trong đời con lời cầu chúc bình an của Chúa, để
con không còn cô đơn và sợ hãi giữ cuộc đời phong ba bão táp.
Xin cho con cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa, bởi khi con nhận biết mình được
tha thứ nhiều, con cũng sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn.
Và lạy Chúa, ngày hôm nay, khi con lãnh nhận hai món quà quý giá của Chúa là ơn
bình an và ơn tha thứ, xin cho con cũng biết trao tặng cho thế giới những gì con đã
lãnh nhận để những ai gặp con, cũng tìm được sự bình an của Chúa Phục Sinh. Amen.
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