Tuần 9 Kính Thánh Giá
(Ngày 5 đến ngày 13 tháng 9)
Lời Mở Đầu
Tình Yêu Vô Biên của Thiên Chúa được mặc khải qua sự chết của
Chúa Giêsu trên thánh giá. Khi suy niệm những đoạn Kinh Thánh
sau đây, ước mong mình có thể nhận ra sự hy sinh tuyệt hảo của
Chúa Giêsu và chia sẻ tình yêu này với mọi người.

Ngày Thứ I
"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với
Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không
xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà
theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng
sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
(Matt. 10: 37 – 39)

Ngày Thứ II
“… hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức
Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ
niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô
nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” (Do Thái 12: 1 – 2)

Ngày Thứ III
“Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.” (Philiphê 2: 8)

Ngày Thứ IV
“Trước kia, anh em là những kẻ
chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân
xác anh em không được cắt bì, nay
Thiên Chúa đã cho anh em được
cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên
Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã
lỗi lầm của chúng ta. Người đã xoá
sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà
các giới luật đã đưa ra chống lại
chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi,
bằng cách đóng đinh nó vào thập
giá.” (Côlôssê 2: 13 – 14)

Ngày Thứ V
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì
không thể làm môn đệ tôi được.”
(Luca 14: 27)

Ngày Thứ VI
“Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối
với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa.
Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô
vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn
phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong
tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân
trong niềm tin vào Con Thiên Chúa,
Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.”
(Galát 2: 19 – 20)

Ngày Thứ VII
“Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ
đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu
độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.”
(1 Côrintô 1: 18)

Ngày Thứ VIII
“Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội
lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất
lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên
Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng
nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.”
(1 Phêrô 3: 18)

Ngày Thứ IX
“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì,
ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng
ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng
đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế
gian.” (Galát 6: 14)

