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SỐNG VÀ THI HÀNH LỜI CHÚA (TIN MỪNG MAT-THÊU 7, 21. 24 – 27)

- Tin Vui hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải
sống triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời. Ngài nói:"Không phải tất
cả những ai nói với Ta, 'lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người
thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời". (Mat-thêu 7, 21)
.

*Như vậy, người được tuyển chọn chính là những người dám sống những đòi hỏi của Tin
Mừng cách thực tế chứ không phải chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Không chỉ hiểu mà còn
phải sống và thi hành những gì đã cảm nghiệm.

- Điều đó đã được Đức Giêsu vạch ra trong bài giảng trên núi. Thi hành như thế là người
khôn ngoan, biết lo cho cuộc sống mai hậu, biết xây đời mình trên đá chứ không phải
trên cát.

- Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần tránh lối sống giả hình, đạo đức hão
huyền. Không thể sống mãi kiểu đạo đức hình thức bên ngoài. Những chuyện bên lề đó
chỉ là khởi điểm để dẫn ta đi đến cốt lõi của đạo. Nếu không sống cốt lõi của nó, thì mãi
mãi chúng ta chỉ là kẻ dựa dẫm, lăng xăng mà thôi.

1/ Hãy tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến tiếng
tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ....

2/ Cần phải thi hành cho được những đức tính tốt như: phục vụ anh chị em cách vô vị lợi;
chia sẻ cơm bánh cho người nghèo cách quảng đại; khiêm tốn khi thành công; vững tin
khi thất bại và phó thác trong mọi hoàn cảnh; đồng thời, làm mọi việc là vì vinh danh
Chúa chứ không phải vinh thân chúng ta.
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Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hời hợt mà bỏ
qua tinh thần của Chúa là thi hành và yêu mến luật Chúa. Nhờ Thánh Thần tác động,
chúng con biết sống thật tình với Chúa và anh chị em trong cuộc đời và nhất là trong
Mùa Vọng này. Amen.

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com. Để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa

---------------------------------.
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