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THỨ TƯ TUẦN 15 TN 

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT 

Mt 11,25-27 
11:25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 

những người bé mọn. 
11:26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
11:27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như 

không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. 

 

BÉ MỌN TRƯỚC THIÊN CHÚA 

  

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

khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người 

bé mọn.” (Mt 11,25) 

 

Suy niệm: Người leo núi có những tâm trạng trái ngược nhau. Đứng ở dưới mặt đất bằng, 

tầm mắt người ta thật hạn hẹp; nhưng khi leo lên tới đỉnh núi, chưa kịp thoả mãn niềm tự 

hào vì chinh phục được đỉnh cao thì ngay lập tức lại thấy mình thật bé nhỏ và bị nhấn 

chìm trước quang cảnh đang trải rộng dưới chân. Có thể mượn tâm trạng đó để cảm 

nghiệm sự sâu thẳm vô biên của Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Có dám từ bỏ vị trí lè tè chật 

chội của cái tôi ích kỷ và đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống thánh thiện, lúc đó người 

ta mới thấy được sự nhỏ bé của mình và đồng thời cảm nhận được sự cao cả thánh thiện 

của Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Bạn không nhất thiết phải là người mù chữ thất học mới có thể đặt niềm tin 

vào Thiên Chúa. Trái lại, như người ta thường nói: “Càng học càng thấy mình dốt”, điều 

kiện ban đầu để đến với Thiên Chúa không phải là bằng cấp này, học vị kia mà là thái 

độ khiêm tốn. Chính nhờ nhận biết mình bé mọn bạn có thể sẵn sàng đón nhận mạc 

khải của Chúa. Và một khi đã bước vào thế giới của mầu nhiệm, bạn sẽ càng thấy mình 

bé mọn và càng khao khát Thiên Chúa nhiều hơn nữa. 

 

Chia sẻ những kinh nghiệm của bạn trên con đường tìm gặp Chúa: những thử thách 

bạn đã trải qua; những sự ngọt ngào Chúa đã cho bạn cảm nếm… 

 

Sống Lời Chúa: Trước khi cầu nguyện, bạn có một cử chỉ diễn tả tâm tình khiêm tốn 

trước mặt Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin hướng dẫn con theo 

chân lý của Người. 

  


