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Tự do chọn lựa.
02/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên.
"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài".

Lời Chúa: Mt 13, 47-53
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt
được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ,
còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách
biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến
răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ
nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó
xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Suy Niệm : CHÚA YÊU HẾT MỌI NGƯỜI (Mt 13, 47-53)
"Thiên Chúa là Tình yêu" (1 Ga 4, 8), vì thế, Ngài luôn yêu thương hết mọi người không
phân biệt tốt xấu, giàu nghèo hay chức vị cao thấp.
Bản chất đó hôm nay được Đức Giêsu mặc khải qua dụ ngôn "chiếc lưới".
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói: chiếc lưới như là Nước Trời. Chụp xuống biển là hành
động Lời Chúa được trao ban. Bắt được đủ mọi thứ cá chính là mọi người đều được Lời Chúa
dạy dỗ. Cá tốt, là những người nghe và thực hành Lời Chúa. Cá xấu là những người không nghe,
hay có nghe nhưng Lời Chúa không biến đổi được họ vì sự ích kỷ và kiêu ngạo. Tuy nhiên, cá
tốt và cá xấu đều tồn tại! Chỉ khi chiếc lưới chụp xuống và được kéo lên, lúc ấy chúng mới bị
phân biệt. Cá tốt thì cho vào giỏ. Cá xấu thì quăng ra ngoài.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi TÔI hãy là cá
tốt trong chiếc lưới của Ngài. Đồng thời cũng dạy TÔI bài học về sự kiên nhẫn và sẵn sàng
yêu thương hết mọi người. Biết mở lòng để đón nhận sự bất toàn của anh chị em mình, để
Chúa TÁI SINH anh chị em CHÚNG CON TRONG LONG THƯƠNG XOT CỦA NGÀI.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin tưởng, phó thác nơi Chúa, cậy dựa vào ơn Chúa
để can đảm biến đổi. NHỜ THÁNH THẦN chúng con QUYẾT TÂM trở thành cá tốt NGAY
BÂU GIỜ VÀ trong ngày sau hết để được Chúa cho vào giỏ của Chúa là Nước Trời. Amen.
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