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TIN VUI MAT-THÊU 7, 21-29: THI HÀNH Ý MUỐN THIÊN CHÚA

"Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà
thôi." (Mt 4,19-20)

1/ SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: Nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí sốc trước lời
kết án lạnh lùng của Chúa Giê-su "xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác" với
những tín hữu "đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ,
nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ."

- Lẽ ra với những việc tốt đẹp nhân danh Thiên Chúa như thế, họ xứng đáng được trọng
thưởng, hay chí ít nhận được lời khen ngợi, chứ không phải là lời kết án. Tuy nhiên, qua dụ
ngôn có vẻ ngược đời đó, Chúa Giê-su nhấn mạnh với chúng ta rằng điều quan trọng là ta
có làm theo ý Chúa không, chứ không phải qua dáng vẻ tốt đẹp bên ngoài.

- Bởi nhiều khi ẩn đằng sau những việc tốt lành, những điều được gắn mác là nhân danh
Chúa ấy lại là ý muốn của cá nhân, là toan tính từ một động cơ xấu của con người.

2/ Mời Bạn TRẢI NGHIỆM: Dưới ánh sáng Lời Chúa, bạn hãy dành chút thời gian nhìn lại
những việc tốt đã làm, để duyệt xét xem bạn đã làm các việc đó với mong ước làm đẹp
lòng Chúa, hay là với một động cơ ích kỷ nào đó.

* Những động cơ xấu, ích kỷ, len lỏi vào trong các việc bác ái phục vụ gây tác hại như thế
nào?
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Â

3/Sống Lời Chúa: Dành thời gian cuối ngày để nhìn những việc mình đã làm trong một
ngày, xem tôi làm các việc tốt lành vì ý hướng gì: vì yêu mến Chúa hay vinh danh mình?

Â

*Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa nhắc nhở chúng con ý hướng khi làm việc lành
phúc đức. Xin giúp chúng con luôn trung thành thực thi ý Chúa trong mỗi việc mình làm,
để vui lòng Chúa, và vì hạnh phúc Nước Trời. Amen.

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