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Tháng cầu nguyện cho những người cao tuổi. 

Ý cầu nguyện: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ngƣời cao tuổi. Họ là biểu tƣợng của cội 

nguồn và ký ức của một dân tộc. Xin cho những kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp 

cho ngƣời trẻ nhìn về tƣơng lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm. 

I - LỜI CHÚA: Đọc Tin Mừng Lc 10, 1-12;17-20 (Chúa Nhật 14 TN-C) 

II. GỢI Ý SUY NIỆM: 

Rất nhiều ngƣời Kitô hữu nghĩ rằng: Truyền giáo là công việc dành cho các Giám mục, 

Linh mục, Tu sĩ. Bởi vì, các ngài là những ngƣời đƣợc đào tạo chuyên môn, còn giáo dân, đâu 

có đƣợc học hành, đào tạo gì thì làm sao có thể truyền giáo đƣợc ? Nghĩ nhƣ thế, là một quan 

niệm hết sức sai lầm. 

Chúng ta cần nhờ rằng: Ngày chúng ta lãnh bí tích Rửa tội, chúng ta đã đƣợc chia sẻ 3 

chức năng với Chúa Giêsu. Đó là Ngôn Sứ, Tƣ Tế và Vƣơng Đế.  

Ngôn sứ: Là ngƣời nói lời của Thiên Chúa cho ngƣời khác. 

Tư Tế: Là ngƣời dâng lễ Tế lên Thiên Chúa. 

Vương Đế: Là ngƣời đƣợc chia sẻ quyền quản trị với Chúa Kitô. 

Chính vì lẽ đó mà Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy; truyền giáo là công 

việc của tất cả mọi ngƣời chứ không phải của riêng ai, nên Ngài đã sai 72 môn đệ ra đi truyền giáo. 

Chúng ta nhận thấy; mƣời hai Tông đồ thì có tên tuổi rõ ràng. Đó là các Giám mục, Linh 

mục, Tu sĩ, đó là thành phần đƣợc tuyển chọn. Còn 72 môn đệ không có tên tuổi rõ ràng, đó là một 

đám đông không xác định. Đó là tất cả mọi ngƣời giáo dân. Khi sai 72 môn đệ ra đi, Chúa có ý huy 

động tất cả mọi ngƣời thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa, đều phải tham gia vào việc truyền giáo. 

Vậy, giáo dân tham gia vào việc truyền giáo bằng cách nào ? 

Trƣớc hết, ta phải ý thức về sự cấp thiết của việc truyền giáo qua câu nói của Chúa: “Lúa 

chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Lúa đã chín vàng, phải nhanh chóng ra gặt để mang lúa về, 

không đƣợc chậm trễ, nếu chậm trễ, thóc lúa sẽ bị hƣ hỏng.  

Trong xã hội chúng ta đang sống, có biết bao nhiêu ngƣời đang trông ngóng đƣợc đón 

nghe Lời Chúa. Biết bao nhiêu ngƣời đang tìm kiếm Chúa mà chƣa gặp đƣợc. Biết bao nhiêu 

tâm hồn đang mở lòng chờ đón Chúa mà chƣa đƣợc đón. Cho nên, ta phải mau mắn ra đi để 

khỏi đánh mất cơ hội, để ngƣời đói khát ơn cứu rỗi đƣợc đón nghe Lời Chúa. 

Thứ đến ta phải cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp sức cho ta trong công việc truyền giáo. 

Bởi vì, cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. 

Chính vì vậy mà sau khi Chúa chỉ cho các môn đệ thấy; lúa chín đầy đồng, Ngài không bảo 

các ông phải lên đƣờng ngay tức khắc để gặt lúa, mà trƣớc tiên Chúa bảo họ phải cầu nguyện. Vì 

truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên Chúa. Ơn hoán cải tâm hồn là ơn Chúa ban. Nên cầu 

nguyện chính là truyền giáo và kết quả của việc truyền giáo bằng cầu nguyện sẽ rất sâu xa.  

Ta hãy noi gƣơngThánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu, một vị thánh sống âm thầm, suốt đời 

chôn vùi trong 4 bức tƣờng của Dòng Kín. Thế mà nhờ lời cầu nguyện, Thánh nữ đã đem đƣợc 

nhiều linh hồn về với Chúa không thua kém gì thánh Phanxicô Xaviê, ngƣời suốt đời bôn ba 

khắp nơi để rao giảng Lời Chúa. 

Khi đi làm công việc truyền giáo, hãy trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chúa dạy ta: 

“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép…” để ta biết sống khó nghèo, để ta đừng cậy dựa vào 



tài sức riêng mình hoặc đừng cậy dựa vào những phƣơng tiện vật chất. Biết mình nghèo hèn yếu 

kém, biết những phƣơng tiện vật chất chỉ có giá trị tƣơng đối thì ta sẽ biết trông cậy vào sức 

mạnh của Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho việc truyền giáo có kết quả. 

Sau cùng, truyền giáo là đem bình an đến cho mọi ngƣời. Sự bình an đến từ thái độ quên 

mình, sống hoà đồng với những ngƣời chung quanh. Sự bình an đến từ mối hiệp thông trong sự 

cho đi và nhận lại. Nhất là, sự bình an vì đƣợc làm con cái Chúa, luôn sống dƣới ánh mắt yêu 

thƣơng của Chúa. 

Khi nhận thức đƣợc nhƣ thế, việc truyền giáo sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi 

ngƣời giáo dân. Mọi ngƣời đều có thể nhìn nhận ra và ý thức đƣợc rằng: Việc truyền giáo là 

công việc cấp bách và là công việc của tất cả mọi ngƣời. Mọi ngƣời đều có thể cầu nguyện cho 

việc truyền giáo. Mọi ngƣời đều có thể trông cậy vào Thiên chúa và mọi ngƣời đều có khả năng 

cho đi, nhận lại và sống chan hoà với ngƣời khác.  

Nhƣ thế, mọi ngƣời; không phân biệt già trẻ lớn bé, không phân biệt ngƣời thất học tới 

bậc trí thức, ngƣời khoẻ mạnh hay những ngƣời đau yếu bệnh tật… tất cả đều có thể làm việc 

truyền giáo theo ý Chúa muốn.  

Hôm nay, Chúa đang nhắc nhở mỗi ngƣời chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. 

Chúng ta hãy bắt chƣớc tiên tri Isaia thƣa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”. 

Ƣớc gì chị em hãy ý thức về vai trò và bổn phận của mình trong việc truyền giáo cho ngƣời khác.  

Nhƣng ta cần nhớ; các bậc tiền nhân đã dạy chúng ta rằng: “chẳng ai cho cái mình không 

có”. Ta muốn đem Chúa cho ngƣời khác thì trƣớc hết ta phải có Chúa ở trong ta, ta mới có thể đem 

Chúa cho ngƣời khác đƣợc. Muốn có Chúa ở trong ta, ta phải đào sâu, học hiểu về Chúa, về giáo lý 

của Chúa, sống Lời Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài, để Ngài biến đổi đời sống của ta.  

Khi đã có Chúa rồi, trƣớc hết, ta hãy đem Chúa đến cho chính những ngƣời thân trong 

gia đình ta, những ngƣời khô khan nguội lạnh sống bên cạnh chúng ta. Sau đó, ta mới có thể 

đem Chúa đến cho những ngƣời chƣa biết Chúa.  

Nếu ta thực hành nhƣ thế, ta mới có thế đóng góp công sức của mình vào việc truyền 

giáo của Hội Thánh. Có ý thức nhƣ thế, ta mới có thế chu toàn sứ vụ truyền giáo mà chúng ta 

đã lãnh nhận khi chịu bí tích Rửa tội. Amen.   

III - GỢI Ý SỐNG VÀ CHIA SẺ  

1.  Tôi có ý thức rằng; việc truyền giáo là việc của tôi không ? Hay tôi cũng cho rằng: Đó là công việc 

của hàng giáo sĩ, tu sĩ ? 

2.  Tôi đã cầu nguyện cho việc truyền giáo chƣa, hay chỉ cầu xin cho mình mà không nghĩ tới phần rỗi 

của những ngƣời chƣa biết Chúa ? 

3.  Tôi có truyền giáo cho ngƣời thân bằng cách thúc giục con cái, ngƣời khô khan tuân giữ lề luật hoặc 

siêng năng cầu nguyện chƣa ? 

* Hãy cầu nguyện cho các chị em đã được Chúa gọi về:  

1. Anna Bùi Thị Hoa, giáo xứ Yên Thủy, giáo hạt Thái Nguyên 

2. Têrêxa Nguyễn Thị Lũy, giáo xứ Tân Cƣơng, giáo hạt Thái Nguyên 

3.  Maria Nguyễn Thị Liễu, giáo xứ Đồng Chƣơng, giáo hạt Tuyên Quang 

*Lưu ý: Thứ bảy, ngày 02/07/2022, theo lịch phân công là Giáo hạt Nội Bài sẽ tập trung tại TTTM Từ Phong lúc 1
h
30 

chiều để dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ vào lúc 2
h
00. Sau Thánh lễ là giờ gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ.   

                                                                                                           Lm. Phêrô Mai Viết Thắng 

                                                                                                                Đặc trách Hội Mân Côi 

                                                                                                                   Giáo Phận Bắc Ninh. 


