SONG VA CHIA SE LOI CHUA - LE DUC KITO VUA VU TRU

Sống và Chia sẻ Lời Chúa- CN 34TN-C ÂÂ

Â ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ - Tin Mừng Luca 23, 35-43Â *Chủ đề: "THIÊN ĐÀNG NGAY
HÔM NAY"

A- Cảm nghiệm Sống dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh :
1/ Người trộm dữ nhục mạ Chúa : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi,
và cứu cả chúng tôi với !" (c. 39)
*Anh này đã không nhận ra Chúa thương yêu mình, để sám hối và . chỉ muốn thoát hình phạt,
không chịu nhận tội, thì ai tha thứ cho mình được ! Còn tôi thì sao ? Có giống anh trộm dữ này
không ?

2/ Người trộm lành biết Chúa, mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phat, vậy mà cả
Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu thế này là đích đáng, vì xứng đáng
với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái ! Rồi anh thưa với Đức Giê-su : "Ông
Giê-su ơi, khi Ông vào Nước của Ông, xin nhớ đến tôi !" (c. 40=41)
*Bạn đã cảm nghiệm đựơc Lòng Chúa Thương Xót vì mình có bao nhiêu lỗi làm, và không xứng
đáng để Chúa ban nhiều ơn lành hôm nay không ? Bạn quyết làm việc lành nào để tỏ lòng biết
ơn Chúa?
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*Người trộm lành đã nhận ra tình yêu Thiên Chúa, thấy lỗi lầm của mình trong giây lát và quyết
tâm trở về xin Chúa thứ tha bằng lời xin tha thiết: "Ông Giê-su ơi, khi vào Nước Ông, xin nhớ
đến tôi!"

*Đức Giê-su liền trả lời ngay với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi
trên Thiên Đàng !"(c. 43)
*Như vậy, khi tôi đang có tội mà thật lòng sám hối ăn năn, tin vào quyền năng của Chúa, tôi sẽ
được Ngài cho tôi đổi mới ngay, và sẽ được tái sinh/phục sinh ngay khi còn đang sống và sau
khi chết !

B- Lời Chúa tôi ghi nhớ : Vì thế, ngày chết là ngày không phải mất mát to lớn như mọi người
nghĩ, mà là ngày được lên Thiên Đàng :
"Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với tôi"(c. 43)
* Thánh Phaolo nói: "Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi ách tội lỗi mà trở
thành nô lệ của Thiên Chúa., anh em thu được kết quả là trở nên thánh thiện và rốt cuộc
là sự sống đời đời. Thật vậy, lương bổng của tội lỗi là sự chết". (Rom 6, 22-23)

*Phó tế GB Định Nguyễn – Mời thăm: www.ChiaseLoiChua.com
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