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CHIA SẺ CỦA CẢI TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19 - TIN MỪNG MAC-CÔ 10, CÂU 17-30

* Lời Chúa nói với anh thanh niên giầu có: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán
những gì anh có cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời. Rồi hãy đếnn theo
tôi". (Tin mừng Mac-cô đoạn 10, câu 21)

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Quả thực, ở đời có mấy ai dám dùng tiền dự phòng của mình để làm việc thiện, đã dùng
chính đồng tiền trong túi mình để giúp đỡ các nạn nhân COVID-19? Đa số chỉ là hô hào,
là quyên góp, là dựng giã . . . sẽ có nhiều người cúi mặt bỏ đi như chàng thanh niên giầu
có trong Tin mừng Chúa nhật 28 hôm nay.

1/ Cuộc đời của người thanh niên trong Tin Mừng tưởng chừng như rất đẹp, vì anh hằng
tuân giữ lề luật của Chúa. Anh không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp,
không làm chứng gian, không làm hại ai,...Nhưng Anh chưa dùng sự giầu sang của mình
để chia sẻ, để phục vụ tha nhân.

2/ Đối với Chúa Giê-su một người môn đệ đích thực không dừng lại ở một số việc tuân giữ
luật lệ, mà còn phải có một đời sống yêu thương tha nhân bằng cách cho đi những gì
mình có. Đây là nét đẹp của người môn đệ, nét đẹp thanh thoát cống hiến trao ban.

3/ Chúa Giê-su, Ngài đã sống một cuộc đời trao ban. Ngài trao ban cuộc đời như hạt lúa
thối đi để sinh nhiều hoa trái. Ngài như tấm bánh được bẻ ra cho muôn người được hạnh
phúc, Ngài đã trở thành chiên gánh tội trần gian.
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4/ Tiếc thay, người thanh niên GIẦU CÓ đã không dám trao ban. Anh cúi đầu lặng lẽ bỏ đi.
Bàn tay anh chỉ nắm lại mà không bao giờ mở ra. Thế nên, tấm lòng của anh cũng đóng
lại trong cô đơn và hoang vắng.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG:

Ước gì cuộc đời chúng ta hãy biết trao ban. Hãy tìm niềm vui trong đời sống phục vụ LÀ
BIẾT DÙNG HẾT CỦA CẢI CHIA SẺ CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI ỐM ĐAU TRONG ĐẠI DICH
NÀY. VÌ CHÚA ĐÃ NÓI: "KẺ BIẾT CHO ĐI SẼ ĐƯỢC CHO THÊM MÀ NÊN DƯ DẬT, CÒN
KHÔNG CÓ SẼ BỊ LÂY ĐI CHO NGƯỜI KHÁC".

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Â NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, TÔI QUYẾT TÂM luôn mở TAY ra để nắm lấy
đồng loại và cùng dìu nhau qua những thăm trầm cuộc đời TRƯỚC ĐẠI DỊCH HÔM NAY TỪ GIA ĐÌNH, KHU XÓM, CỘNG ĐỒNG, GIÁO XỨ. HỘI THÁNH ĐỂ Chúa là Đấng đã phục vụ,
giúp BẠN VÀ TÔI cũng biết phục vụ như Ngài. Amen.

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm www.ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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