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HOA QUẢ THÁNH LINH THỨ 7: Trung Tín

-Mời đọc Galat 5, 22-23

Chúc bạn ngày nghỉ lễ Memorial Day thật zui zẻ và an lành nhé. Đừng quên cầu nguyện
cho những linh hồn của những người đã hy sinh bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ và nền tự do mà
bạn đang tận hưởng.

Cha Vương

Thứ 2: 30/05/2022

TIN MỪNG: Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi
luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.
(Gc 1,12)

***HOA QUẢ THÁNH LINH THỨ 7: Trung Tín— Trung tín là sự hiện hữu đúng với con người
và sự việc. Bạn giữ vững lập trường cho dù khó khăn xảy đến. Sự trung tín là niềm tin
vững mạnh được thử thách theo thời gian. Bạn dấn bước lên đường và sẽ tiếp tục hành
trình ấy dù có khi bạn muốn dừng lại hoặc bị phân tâm.

SUY NIỆM: Bạn có biết không? Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều
tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi,
cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. (Gc 1: 17)
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Đối Chúa không gì thay đổi nhưng lòng người lại hay đổi thay vì Ngài là Chân lý, đồng thời Ngài
cũng là Tình Yêu. Vì là Tình yêu, Ngài muốn thông ban chính mình cho bạn ; Ngài yêu thương
bạn, vì thế Ngài không muốn lường gạt ai cả. Lòng trung tín của Thiên Chúa phải trở thành nền
tảng cho đời sống của người Ki-tô hữu. Xã hội ngày nay đang đương đầu với căn bệnh "giả dối,
dối trá". Con người tìm đủ mọi thủ đoạn đề tìm lợi tức cho riêng mình.

Căn bệnh này đang được báo động ở vị trí đỏ. Điều này nhắc nhở cho bạn về sự rất cần thiết
của lòng trung tín, không những đối với Chúa mà còn đối với tha nhân nữa. Trong đời sống xã
hội, lòng trung thành với lời cam kết rất quan trọng: sự bền vững của các mối tương quan đặt
nền tảng trên sự trung thành của mỗi phần tử.

Điều này đòi hỏi những nghĩa vụ hỗ tương. Mình phải có nghĩa vụ trung thành với điều đã cam
kết, và phải cư xử thế nào để người khác có thể tin tưởng vào mình . Đồng thời, bạn cũng hãy tin
tưởng nơi người khác, dựa trên lòng thành thực và tốt lành của họ. Thái độ này sẽ nảy sinh ra
một sức mạnh nội tâm để giúp bạn đứng vững với lập trường của mình trước những khó khăn và
thử thách trong đời.

***LẮNG NGHE LỜI CHÚA: Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp
tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi sẽ phải
lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban
cho ngươi triều thiên sự sống. (Kh 2,10)

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết lắng nghe tiếng gọi của lương tâm chân chính để
con sống trung thành với Chúa, trung thành với lề luật, trung thành với những quyết định
mà con đã lựa chọn trong ơn gọi làm Kitô hữu, NHỜ THÁNH THẦN THUC ĐẨY CON QUYẾT
TÂM đáp lại lời mời gọi của Chúa: "Hãy từ bỏ mọi sự, vác thập giá đi theo Chúa".

THỰC HÀNH: Một người trung tín không bao nói xấu bạn mình sau lưng người khác. Tránh
nói xấu hôm nay nhé.
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From: Đỗ Dzũng

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

3/3

