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phung phung

CHẶNG THỨ 11: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá

Chúc bạn và gia đình một ngày mới tràn đầy yêu thương của Chúa. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm
hòa với một người nào đó có sự bất bình với bạn hôm nay nhé.

Cha Vương

Thư 3: 15/03/2022

CHẶNG THỨ 11: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá

TIN MỪNG: Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai
tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng:
"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của Người chia ra
mà bắt thăm. (Lc 23:33-34)

SUY NIỆM/SỐNG: Trước tiên họ đóng đinh vào chân tay Ngài trên cây thập tự và dựng cây thập
tự lên. Ngài bị treo một cách đau đớn trong suốt ba giờ đồng hồ. Đây là một tấm gương về sự
kiên nhẫn và hy sinh để cho mọi người noi theo. Có lời tường thuật rằng, Đức Giáo hoàng Gioan
XXIII có treo một tượng chịu nạn trên tường của phòng ngủ của ngài. Trước khi đi ngủ, khi thức
dậy hoặc bất kỳ lúc nào người coi sóc làm ngài thức dậy trong đêm, ngài quỳ gối cầu nguyện
trước tượng đó. Ngài nói "Ôi Thập Giá! Đó là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta."
Chúa ơi, nhìn vào thân hình bầm dập của Chúa, thật con không đáng! Làm sao con có thể đáp
lại tình yêu mà Chúa đã dành cho con? Giờ đây bất cứ bệnh tật, đau khổ, mất mát, phiền muộn
nào đến với con, con sẽ chấp nhận tất cả.
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XÉT MÌNH: Lược qua 7 mối tội đầu sau đây: Kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, hờn giận, mê ăn
uống, ghen ghét, lười biếng,
tội nào bạn cần
phải đóng đinh nó vào thập giá để được ơn tha thứ. Mời bạn bỏ ra đôi phút, trong thinh
lặng hãy tự xét mình và xin ơn hoán cải trong lối nghĩ, trong cách cảm nhận, và trong
hành động của mình.

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xưa Chúa đã chịu đóng đinh thân mình vào thập giá, để nhắc nhở con rằng: Hãy
đóng đinh cho những thói hư tật xấu vào thánh giá Chúa để được Người đón nhận, thứ tha và
chữa lành. Xin cho con học nơi Chúa sự hy sinh quên mình vì hạnh phúc tha nhân.

*NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, con quyết tâm từ bỏ những tội xúc phạm đến thân xác và
linh hồn, và LUÔN biết từ bỏ những ý riêng mà hướng lòng đến những nhu cầu của người
khác, để sự hiện diện mỗi ngày của con làm cho gia đình và môi trường sống của con
thêm niềm vui và hạnh phúc. Amen.

From: Đỗ Dzũng

------------------------
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