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Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. (2 CORINTO 12, 10)

Happy July 4th đến bạn và gia đình nhé. Tạ ơn Chúa, cảm ơn U.S.A.!

Cha Vương

Thứ 2: 04/07/2021

TIN MỪNG: Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn,
bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. (2 Cr 12:10)

SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG: Trên đời nay không ai muốn tự cho mình là yếu cả, thế mà
Thánh Phao-lô giám tuyên bố rằng: tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối...

Khi tôi yếu là lúc tôi mạnh! Điều bí ẩn gì mà Thánh Phao-lô muốn nói với bạn hôm nay? Ý
ngài muốn giúp bạn khám phá ra về lợi ích thiêng liêng trong sự yếu đuối của mình. Để chấp
nhận những giới hạn và yếu đuối của mình một cách dễ dàng, bạn cần phải có đức khiêm
nhường, qua đó bạn mới đến với Chúa trong sự yếu đuối mỏng giòn của mình được.

Khiêm nhường là mở lòng để đón nhận ý Chúa, mở lòng để sống theo ý Chúa. Như bạn
cũng đã biết nước Hoa Kỳ được liệt kê là một cường quốc.
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Thế mà trong bản tuyên ngôn độc lập có viết một câu đã trở thành niềm kiêu hãnh và sự công
nhận quyền bình đẳng, quyền tự do cho mỗi công dân Hoa Kỳ trong đó có bạn nữa: "Chúng tôi
khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Đấng Tạo Hoá
đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có Quyền Sống, Quyền Được
Tự Do và Mưu Cầu Hạnh Phúc." Vì cả guồng máy chính trị được đặt trên nền tảng bất cả xâm
phạm này mà nước Hoa Kỳ được trở nên hùng mạnh. Họ hùng mạnh không phải vì họ có những
loại vũ khí tối tân nhất thế giới nhưng mà là do họ biết đặt Đấng Tạo Hoá (Thiên Chúa) lên hàng
đầu. Đúng là họ đã hiểu được lời thánh Gioan nói: "vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì
được." (x Ga 15:5b)

Vậy hôm nay trong bầu không khí mừng Lễ Độc Lập, mời bạn hãy dành thời gian để cầu
nguyện cách riêng cho đất nước Hoa Kỳ, xin Chúa luôn bảo vệ mảnh đất tự do mà Chúa
đã ban để mọi người công dân được "có Quyền Sống, Quyền Được Tự Do và Mưu Cầu
Hạnh Phúc".

LẮNG NGHE LỜI CHÚA: ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và
nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn,
sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối
phúc lành. (St 12:1,2)

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Đấng hiền lành khiêm nhường, thật
diễm phúc cho con được gọi là con của Chúa, xin đoái nhìn đến phận yếu hèn của con,
đừng để con đi ra khỏi con đường Chúa đã vạch ra cho con, NHỜ CHÚA THÁNH THẦN
TAC ĐỘNG, CON QUYẾT TÂM luôn bước theo Chúa để được hạnh phúc muôn đời.

THỰC HÀNH: Đọc 10 Kinh Kính Mừng để SỐNG NHƯ ĐỨC MẸ VÀ dâng đất nước Hoa Kỳ
cho Mẹ Maria.
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