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Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 30

TẤM LÒNG&TÂM TÌNH PHỤC VỤ

Người cao quí theo thế gian là có nhiều người phục vụ, săn sóc cho mình, người có tiền của,
uy tín và và địa vị. Làm lớn theo thế gian là như thế, còn làm lớn theo tiêu chuẩn của Chúa là
tôi đã phục vụ, đã giúp đỡ cho bao nhiêu người?

Vì thế Chúa nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai
muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10, 43)

Chúa cho tôi có khả năng, cá tính và kinh nghiệm…;nhưng điều quan trọng để phục vụ là
TẤM LÒNG, TÂM TÌNH của tôi. Chúa có thể đem vào những công việc không thích hợp với khả
năng và kinh nghiệm của tôi, để xem tôi có sẵn sàng phục vụ không?

a/ Lưu ý đến nhu cầu chung quanh: “Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện
cho mọi người, nhất là những anh em cùng trong đại gia đình đức tin.” (Galát 6,10
)

b/ Làm tận lực với những gì mình có: Nếu tôi chờ đợi những điều kiện hòan hảo, tôi sẽ
không bao giờ làm được …
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c/ Tận tâm trong mọi việc: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn
luật Đức Kitô. … ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình.”(Gal
6,2-3)

d/ Trung tín trong công việc: Người trung tín luôn làm trọn công việc, có tinh thần trách
nhiệm và giữ lời cam kết. Không bỏ dở công việc, không rút lui vì chán nản. Họ rất đáng tin cậy.

e/ Không đề cao về mình: Đừng phục vụ vì muốn gây ấn tượng với mọi người, tìm sự kính
trọng nể phục của mọi người.

Tóm lại, tôi có thể phục vụ trong một nơi nhỏ bé tối tăm, không ai biết đến tôi và cũng
không bao giờ được khen tặng, có khi bị xem thường nữa. Nhưng Thiên Chúa biết tôi và
Ngài có mục đích khi dùng tôi trong cách đó.

Sưu Tầm

Ptế Định Nguyễn
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ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG

Bạn có sợ Ngày của Chúa không?

Một số khoa học gia cho bạn biết không bao lâu nữa, trái đất sẽ không có khả năng duy trì sự
sống, vì mặt trời sẽ quá nóng. Đây là tin buồn cho tất cả những ai đặt niềm tin vào trần gian
này.

Điều đó có nghiã là mọi thành quả của nhân loại một ngày kia sẽ tiêu tan đi. Tuy nhiên, đối
với những ai tin vào Kinh Thánh thì tin này không có gì phải lo sợ. Bạn biết rằng trái đất này
trong hiện trạng của nó, một ngày kia sẽ bị thiêu hủy“với sức nóng cực độ”như sau: “Ngày
đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình
trên đó sẽ bị thiêu hủy… ” (2 Phêrô 3, 10-12)

Đây không phải là tin buồn, trái lại bạn hãy vui mừng mong đợi khi mà hành tinh hoen mờ vì
tội lỗi, sẽ được thay thế bằng một thế giới mới: Nhưng theo Lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong
đợi trời mới đất mới “trong đó sự công chính ngự trị”(c.13). Nỗi mong chờ này trở thành động
cơ mạnh mẽ thúc đẩy bạn: Muôn vật phải tiêu tan như thế, anh em phải là những người tốt lành
dường nào, phải
“sống tín kính và
thánh thiện biết bao!”
(c. 11)
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Bạn là người đang làm chứng cho Chúa trong trần gian này. Một ngày kia, khi Ngài thay
thế vũ trụ hiện tại này bằng một thế giới toàn hảo, bạn sẽ có một chỗ trong nhà đời đời
của mình.(Ga 14,2)

Ptế

Định Sưu Tầm
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