ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ- YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN

Chi Tran

Yêu thương là linh hồn của lề luật.

*ĐIỀU RĂN MỚI LÀ THƯƠNG*

16/10 – Thứ Tư tuần 28 thường niên.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ
luật".

Lời Chúa: Lc 11, 42-46

Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi
nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và
lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều
kia.

Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các
hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ.

Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà
không hay biết!"

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng
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tôi nữa".

Người đáp lại rằng: "Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên
người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng
không động tới".

Suy Niệm 1: Bệnh mù quáng tinh thần

Đức Giêsu nói: "Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-sêu! các người nộp thuế thập
phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến
Thiên Chúa, phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia." (Lc. 11, 42)

1- Ngày nay, người ta sản xuất mọi thứ hàng giả,hàng dỏm được sơn phết, sao chép như
thiệt để tiếp thị, bán chạy như tôm tươi và thật mát mắt. Không chỉ hàng hóa dổm mà còn cả
những nhân vật học giả, học dổm có đầy đủ học vị cao, lừa đảo, khiến người khác tin tưởng họ
như thật. Người ta đã muốn thay con tim người bằng tim khỉ đột, chỉ thấy cái hào nhoáng bên
ngoài mà không biết được giá trị cốt lõi bên trong.

Đức Giêsu quan tâm đến lòng người, tinh thần bên trong, chứ không để bị lừa bởi dáng vẻ hấp
dẫn bên ngoài. Người vạch cho thấy lối sống giả hình mù quáng. Những con buôn giả phải chịu
trách nhiệm về sự thất bại của mình, phải lãnh hậu quả tai hại

2- Nơi một dân coi những việc cử hành đạo đức đóng một vai trò cứu thế,thì dễ xuất hiện
lòng sùng bái đối với lối đạo đức hình thức phô trương bên ngoài. Những người biệt phái như
những con buôn hàng giả, tỏ ra vẻ cao cả khi giữ luật rất tỉ mỉ, cầu nguyện giữa phố phường và
những nơi công cộng cho người ta thấy.

3- Rất nhiều kẻ trong số biệt phái đó tỏ ra kiêu ngạo,họ quên lẽ công bình và lòng yêu mến
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Thiên Chúa, Đấng ban ơn soi sáng cho tất cả mọi việc đạo đức. Đức Giêsu chúc dữ những kẻ
giả hình để hy vọng dẫn đưa họ ăn năn sám hối trở về.Tính kiêu ngạo và phô trương của họ do
nội tâm họ không trong sạch được che đậy để người ta kính trọng họ, theo họ và hư đi theo họ
mà không biết.

Sự che đậy của biệt phái có thể lây lan sang những ai bước xuống mồ của họ, vì họ không thể
biết được lòng họ. Lời khiển trách của Đức Giêsu cũng giáng xuống đầu các nhà thông luật vì
họ dạy biệt phái cũng như dân chúng. "Họ chất trên vai kẻ khác những gánh nặng gánh
không nổi, còn họ thì dù một ngón tay họ cũng không để đụng tới". Họ phải chịu trách
nhiệm về tội hủ hóa người khác.

Chúng ta có là những người hành đạo theo thói quen và để được người ta kính trọng
không? Trong khi đó con tim lại đầy ghen ghét, hận thù, bất công chăng? Chớ gì lời chúc
dữ của Chúa Giêsu đừng áp dụng vào chúng ta.

RC

Suy Niệm 2: HÃY THI HÀNH TRƯỚC, DẠY NGƯỜI KHÁC SAU (Lc 11 , 42- 46)

Bài Tin Mừng hôm nay đặt trong khung cảnh của một bữa ăn tại nhà một người Pharisêu.

Đức Giêsu được mời dự tiệc và Ngài đã bị các người Pharisêu để ý đến việc Ngài không
rửa tay trước khi ăn. Họ bắt bẻ Đức Giêsu và cho rằng Ngài bỏ qua tập tục của tiền nhân...
Tuy nhiên, lại một lần nữa, Ngài đã tố cáo lối sống bề ngoài của họ.

1/ Thật vậy, những người người Pharisêu thì chỉ lo giữ luật theo mặt chữ, còn thực chất tinh
thần thì đã chết khi họ nhất nhất bám vào từng dấu chấm, dấu phẩy. Họ sống vì luật, nên chỉ
quan tâm đến chuyện đúng sai bề ngoài, không hề có sự công bằng và yêu thương. Họ luôn coi
trọng hình thức trước đám đông ,vì thế, luôn thích được chào hỏi nơi công cộng.
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2/ Bên cạnh đó, những Tiến Sĩ Luật cũng bị khiểm trách nặng nềvì họ luôn bắt người khác
phải làm chuyện này chuyện kia... nhưng thực ra bản thân họ thì không hề có một chút gì quan
tâm đến việc phải làm nơi mình. Họ chất lên vai người ta đủ thứ, còn chính họ thì dù chỉ một
chút nhỏ cũng không hề đụng ngón tay vào.

3/ Ngày hôm nay, trong xã hội, người ta ít quan tâm đến việc đạo đức!Nếu có ai thực tâm
sống tốt lành thì sẽ bị người ta dè bửu... Ngược lại, họ quan tâm đến kiến thức, coi trọng việc
đào tạo trí thức, hay kỹ thuật để sau này kiếm sao được nhiều tiền chứ không mảy may quan
tâm đến chuyện kiếm tiền như thế nào cho phù hợp với lương tâm. Nói cách khác, xã hội và con
người ngày hôm nay quan tâm đến cái đầu chứ đâu có màng chi đến trái tim! ... Như vậy, lối
sống hình thức, giả tạo là điều đương nhiên có mặt trong thời buổi này; đồng thời sự vô cảm,
dửng dưng, bất nhân xuất hiện nhan nhản trong xã hội là lẽ thường tình.

4/ Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết coi trọng tiếng nói của Lương Tâm
. Biết quan tâm đến đời sống nội tâm hơn là hình thức. Biết sống liên đới và lo cho anh chị em
của mình được hạnh phúc thực sự. Biết nêu gương sáng trong đời sống hằng ngày trước khi
hướng dẫn ai đó về đường đạo đức.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng: với Chúa, bề ngoài không nhất thiết quan
trọng, nhưng điều cần thiết chính là bề trong, nơi sâu thẳm tâm hồn. Xin cho chúng con
được sống theo đường lối của Chúa muốn. Amen.

Ngọc Biển SSP

gplongxuyen
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