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Lc 10,17-24 
10:17

 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỵ 

cũng phải khuất phục chúng con". 
10:18

 Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. 
10:19

 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ 

Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 
10:20

 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỵ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì 

tên anh em đã được ghi trên trời". 
10:21

 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy 

Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn 

ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, 

lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha". 
10:22

 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, 

cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc 

khải cho". 
10:23

 Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy 

điều anh em thấy! 
10:24

 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy 

điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà 

không được nghe". 

TÊN ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI 

Đức Giê-su nói: “Anh em chớ mừng vì ma quỷ phải khuất phục anh em, nhưng hãy 

mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20) 

Suy niệm: Ngày xưa được khắc tên vào bia đá trên lưng rùa ở Văn Miếu là một vinh dự 

chỉ dành cho các tiến sĩ, trạng nguyên. Ngày nay được có tên trong tự điển danh nhân thế 

giới, hay ca sĩ, nhạc sĩ có tên ca khúc nằm trong bảng sắp hạng Billboard, topten là cả một 

niềm vui lớn… Thường thường bậc trung như phần đông chúng ta thì có lẽ tên chỉ được 

ghi trên bìa vở, bìa sách cho biết sở hữu chủ, và trong sổ rửa tội, thêm sức, hôn phối, trong 

sổ hội viên hội đoàn, rồi sổ tử của giáo xứ và cuối cùng, được ghi khắc nơi bia mộ là xong 

một đời! Lời Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng tên chúng ta còn được ghi trên trời, trong 

sổ hằng sống của công dân Nước Trời, nhất là được ghi khắc nơi con tim của Thiên Chúa. 

Hãy reo vui, hãy phấn khởi vì tên của chúng ta đã được ghi ở trên trời, và ngay từ bây giờ 

rồi! Còn vinh dự nào lớn hơn! 

Mời Bạn: Nhớ rằng để tên mình được ghi trên trời thì phải sống như những công dân 

Nước Trời, với tư cách là chứng nhân môn đệ Đức Ki-tô, với hiến pháp là Tám Mối Phúc 

thật, với kim chỉ nam hướng dẫn là Tin Mừng Đức Ki-tô. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi sẽ xét mình để biết xem ngày hôm nay tôi đã sống xứng 

đáng là công dân của Nước Trời chưa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sẵn sàng để tên chúng con được ghi khắc trên trời, 

dù chúng con bất xứng. Xin cho chúng con biết bỏ bớt những tật xấu, những thói hư trái 

với tinh thần người công dân Nước Trời, đồng thời mỗi ngày luôn nỗ lực sống theo Tám 

Mối Phúc Thật của Chúa. Amen. 
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