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04/12/18 THỨ BA TUẦN 1 MV Th. Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ HT 

 

Lc 10,21-24 
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". 

 

NIỀM VUI TIN MỪNG 

“Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông 

thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su đến trần gian với sứ mệnh mạc khải cho nhân loại biết về Thiên 

Chúa Cha. Những điều mà dân Ít-ra-el mong mỏi sẽ xảy ra trong thời sau hết, thời Đấng 

Mê-si-a, điều mà ngay cả các tiên tri chưa bao giờ xem thấy thì nay họ thấy đang xảy ra 

trước mắt họ. Họ đang chứng kiến cảnh tượng  của thời Thiên Sai: quyền lực ác thần bị 

khu trừ, những người nghèo hèn bé nhỏ được nghe giảng Tin Mừng. Nếu dân Do thái phải 

qua lề luật, các ngôn sứ mới biết về Thiên Chúa, thì nay, tất cả ân sủng và chân lý được 

Cha giao cho Đức Giê-su để Ngài mang đến cho con người. Như thế ơn cứu rỗi được 

Thiên Chúa Cha trao ban cho con người cách quảng đại, vô điều kiện. Đó là lý do Chúa 

Giê-su cảm nhận và vui mừng tạ ơn Thiên Chúa Cha.  

 

Mời Bạn: Niềm vui sâu xa nhất của Ki-tô hữu là niềm vui Tin Mừng, là niềm vui được 

nhận biết Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Nhìn vào đời sống và lắng nghe giáo huấn 

của Chúa Giê-su, ta được biết Thiên Chúa Cha và biết được con đường phải theo để đạt tới 

hạnh phúc đời đời. 

 

Sống Lời Chúa: Sống bé nhỏ, khiêm tốn đối với Chúa là bí quyết để được đón nhận hồng 

ân biết Chúa. Tôi quí trọng những cơ hội Chúa cho tôi được nghe giảng dạy và học hiểu về 

Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, niềm vui của Chúa là hạnh phúc đời đời của chúng con. 

Xin cho chúng con biết tỉnh thức trước những quyến rũ trần gian và luôn khao khát tìm 

kiếm hạnh phúc Nước Trời. Amen.  
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