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Ga 8,21-30

BẠN ƠI! ĐỪNG CHẾT TRONG TỘI

“Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,24)

Suy niệm/SỐNG: 1/ Những người Pha-ri-sêu đang tức lồng lộn lên vì bẽ mặt sau khi thất bại
trong vụ xử người phụ nữ ngoại tình để gài bẫy Chúa Giê-su. Giờ đây, họ xoay ra tố cáo Chúa
đã đưa ra một lời chứng không thật. Chúa cho biết Chúa Cha đã sai Ngài và làm chứng cho
Ngài.“Thuộc về thượng giới,” nhưng Chúa đã mặc lấy thân phận con người hạ giới để nâng nhân
loại lên thượng giới.

2/ Lời Chúa nói với người Pha-ri-sêu chẳng khác nào nước đổ lá môn. Họ không hiểu, không tin
bởi vì họ đã tự hạn chế tầm nhìn nơi hạ giới, giải thích mọi sự theo cái nhìn hạ giới đó. Chúa nói:
muốn hiểu và tin lời Chúa thì phải ngước tầm nhìn lên cao:“Khi các ông giương cao Con Người
lên, bấy giờ các ông mới biết là Tôi Hằng Hữu.” Và chỉ khi nào tin Chúa Giêsu Hằng Hữu, lúc
đó mới khỏi “mang tội lỗi mình mà chết.”

Mời Bạn CHIA SẺ: 1/ Nhiều lúc cuộc đời chúng mình giống như chiếc xe bị lún xuống vũng lầy:
càng gầm rú lại càng bị lún sâu. Mải mê làm ăn, mong có một cuộc sống thoải mái. Nhưng khổ
nỗi, đã có rồi lại muốn hưởng thụ thêm; và vì thế có khi lại vướng mắc vào những đam mê tội lỗi,
muốn tháo gỡ ra thì lại bị đắm sâu hơn.

2/ Bạn ơi, nếu cứ để mình bị sa đà trong việc hưởng thụ, thì không bao giờ bạn thoát khỏi vòng
luẩn quẩn của những sự hạ giới. Đừng để mình phải chết trong tội như thế, nhưng hãy ngước
nhìn lên Đức Ki-tô chịu đóng đinh thập giá để Chúa nâng bạn lên với Ngài.
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Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Chúa Giê-su chịu đóng đinh, kiểm điểm một tội hay tái
phạm, VÀ QUYẾT TÂM ăn năn hối cải.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn năn tội một cách chậm rãi và sốt sắng, VỚI CẢ TẤM LÒNG
MUỐN TRỞ VỀ BÊN CHÚA.

gpmytho

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

2/2

