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THỨ NĂM TUẦN 15 TN 

Đức Mẹ núi Cát-minh 

Mt 11,28-30 
11:28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho 

nghỉ ngơi bồi dưỡng. 
11:29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và 

khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 
11:30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng". 
 

HỌC VỚI GIÊ-SU  

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ 

ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng 

hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28-29) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su không bảo chúng ta học với Ngài về tài giảng thuyết hay “phương 

pháp” làm phép lạ, mà lại dạy chúng ta hãy học tập đức hiền lành và khiêm nhường của 

Ngài. Hiền lành và khiêm nhường là điều kiện cần thiết để hiểu được những mầu nhiệm 

sâu thẳm của Thiên Chúa. Thiên Chúa quyền uy và cao cả, siêu việt đến nỗi Ngài phải 

tỏ ra “nhỏ bé”, “yếu đuối” để chúng ta có thể đụng chạm được tới Ngài; phần chúng ta, 

khi học được sự “yếu đuối và nhỏ bé” của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được lớn lên và tràn 

đầy sức mạnh của Ngài. Nhờ thế, ta có thể hiểu được những điều xem ra nghịch lý của 

Tin Mừng: sự yếu đuối của Thiên Chúa lại là sức mạnh cho chúng ta; nhờ Ngài trở nên 

nghèo khó của Thiên Chúa mà chúng ta được giàu có; điều mà thế gian cho là điên dại 

thì lại là khôn ngoan đối với Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Bạn có dám xác tín rằng tính kiêu căng thống trị người khác chỉ có thể bị chinh 

phục bằng đức khiêm nhường của Chúa Ki-tô; và chỉ có đức hiền lành của Ngài mới có 

thể chiến thắng được não trạng bạo lực đang thịnh hành hiện nay không? 

 

Chia sẻ & Sống Lời Chúa: Gandhi chủ trương đường lối bất bạo động có phải là học 

với Giê-su “sống hiền lành và khiêm nhường” không? Còn bạn, bạn sẽ học với Chúa 

Giê-su hiền lành và khiêm nhường thế nào đây? 

 

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát Kinh Hoà Bình. 
Lạy Chúa từ nhân, 

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. 

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa 

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù, 

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục 

Ðem an hoà vào nơi tranh chấp, 

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm. 

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất 
vọng, 

Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con: 

Tìm an ủi người hơn được người ủi an, 

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết 

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. 

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, 

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, 

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, 

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình. 


