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Sống Tỉnh Thức # 3 = Sống Lại là Đổi Mới
-----------*PHỤC SINH SINH LÀ BIẾN ĐỔI HẲN*

* Chuyện kể: Năm 1913 dưới thời Nga Hoàng, Staline một vị lãnh tụ nổi dậy bị bắt giam. Một
hôm, ông vượt ngục ra ngoài để dự một cuộc họp của những người làm cách mạng. Bất ngờ lính
bao vây ngôi nhà ấy, Staline lanh lẹ thay đổi trang phục thành một phụ nữ, với hy vọng qua mắt
bọn lính. Từng người lần lượt bước ra khỏi căn nhà, trong sự kiểm soát gay gắt của quân lính
hoàng gia. Các phụ nữ được kiểm soát một cách lỏng lẻo, còn đàn ông được lính xem xét rất kỹ.
Khi người “phụ nữ Staline” vừa ra khỏi cửa vài bước, đã bị lính chặn bắt ngay. Họ lột bỏ khăn
choàng, và khuôn mặt thật của người phụ nữ ấy lộ ra: Chính là Staline rồi.!
Nghĩ mãi không biết làm sao lại bị phát hiện nhan đến thế, Staline liền hỏi tên lính, người
ấy trả lời: “hãy xem đôi giầy của ông thì biết!” . Đó là một đôi giầy đen mũi nhọn của đàn
ông. !

* Một phút Suy tư: Sinh lại không phải là một sự cải trang, cũng không phải là thay đổi
một vài bộ mặt trong đời sống.
Lời Chúa trình bày sự tái sinh như là một
biến cố thay đổi toàn diện và ngay lập tức, khiến con người trở nên mới hoàn toàn và đầu phục
Chúa. Sự công bình được mặc lên cho tội nhân bằng quyền lực của Ngài.
Hoa quả Thánh Thần là biểu hiệu của người được tái sinh.Nhiều Tín hữu cố gắng cải trang
đời sống của mình bằng cách thực hiện một số những việc làm tốt, tưởng rằng như thế là mình
đã hoàn hảo.. Người khác có thể lầm lẫn; nhưng Thiên Chúa thì không.

Vì thế, Chúa Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy
Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên.” (Gioan 3, 3). Thánh Phaolô cũng dứt
khoát: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm
lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.” (Rôma 13,12)
Lạy Cha, nhờ ơn Chúa, con quyết tâm bỏ con người cũ với nhiều tật xấu và đam mê, để
sống lại với Chúa ngay từ bây giờ.
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