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SỐNG TINH THẦN NGHÈO ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC : TIN MỪNG LUCA 6, 20-26)

Chính Đức Giêsu đã ví cuộc đời của mình như: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng
Con Người không có chỗ dựa đầu".

1/ Lúc sinh thời, nhất là trong thời gian loan báo Tin Mừng, từ lối sống đến hành động,
Ngài luôn quan tâm đến tận cùng kiếp sống con người, nhất là những người khốn khó,
bệnh hoạn, tật nguyền. Nên Đức Giêsu không ngần ngại để sống với những người nghèo
hèn, cảm thông cho những người tội lỗi và ăn uống với họ, đồng thời, luôn coi họ như
những người bạn, sẵn sàng đứng về phía họ để bênh đỡ, chở che.

2/Tinh thần và lối sống đó hôm nay được Đức Giêsu chính thức chúc phúc, và qua đó như
một lời mời gọi mọi người đi theo con đường đó để được hạnh phúc: "Phúc cho các ngươi
là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi".

3/ Phải chăng Đức Giêsu là người cổ hủ, lỗi thời khi cổ súy cho cái nghèo? Hơn nữa, Ngài
lại còn mời gọi những ai muốn đi theo và làm môn đệ cũng phải sống một cuộc sống bần
cùng, cơ cực?

Thưa! Hẳn là không! Qua mối phúc này, Đức Giêsu muốn cho con người được hạnh phúc
hoàn toàn, khi không bị chi phối bởi lòng ham muốn tiền bạc, vì nếu mê mẩn với chúng
thì sẽ trở thành nô lệ cho tiền bạc.

4/ Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Đức Giêsu và quy
chiếu cuộc đời của ta với Ngài, để vui mừng khi được sống tinh thần nghèo khó như Ngài.
Một cách cụ thể, đó là sống hết mình và hiến thân trọn vẹn cho tha nhân, nhất là những
người bần cùng trong xã hội.
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*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: BẠN VÀ TÔI ần phải xác định thật rõ rằng: gia tài
đích thực của chúng ta là Thiên Chúa. Giá trị lớn lao nhất là sống cho Thiên Chúa qua
cung cách phục vụ tha nhân. Cùng đích của con người không phải là của cải chóng qua
đời này mà là cuộc sống mai sau
.

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: NHỜ CHÚA THÁNH THẦN DẪN DẮT, con biết
noi gương Chúa để mặc lấy tâm tình nghèo khó như Ngài, ngõ hầu chúng con được tự do
để dấn thân phục vụ người nghèo cách vô vị lợi như Chúa khi xưa. Amen.

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