27/06/18 THỨ TƯ TUẦN 12 TN
Th. Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri-a, tiến sĩ HT
Mt 7,15-20
7:15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh
em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.
7:16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho
mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?
7:17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.
7:18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.
7:19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.
7:20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
GIEO NHÂN GẶT QUẢ
“Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)
Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay chỉ có vỏn vẹn sáu câu, nhưng Chúa Giê-su
đã hai lần lập lại về đề tài xem họ sinh quả nào, thì biết rõ họ là ai. “Họ” mà Ngài
muốn nói ở đây là các ngôn sứ giả, kẻ đội lốt chiên đến với anh em mình. “Họ”
chính là nhóm Pha-ri-sêu, các luật sĩ cùng thời với Chúa Giêsu, bị Ngài quở trách
nhiều lần. Nhân rộng ra, “họ” có thể là bất cứ ai gieo rắc sự giả hình, giả dối lừa
bịp người khác, đặc biệt trong lãnh vực đạo đức. Những người ấy không thiếu
trong thời đại ta đang sống. Để phân định chính - tà, tốt – xấu, chân – giả của một
người, ta chỉ cần xem hoa quả người ấy làm, phải chăng là dâm bôn, ô uế, phóng
đãng, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh
tị, say sưa… hay là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung
tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,20-22)? Cây nào trái ấy.
Mời Bạn: Sự thật phũ phàng này không ngăn cản được đầu óc vụ lợi và ích kỷ
của nhiều người trong đó không loại trừ cả chúng ta. Lắm khi ta thấy lợi trước
mắt mà không lường được tác hại về sau. Hãy biết cầu nguyện xin ơn phân định
của Chúa Thánh Thần mỗi khi quyết định hành động.
Sống Lời Chúa: Tôi xác tín Lời Chúa dạy: “Cây tốt không thể sinh quả xấu,
cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt” (c. 18).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con một nguyên tắc để biết
cách phân định người khác và chính mình: xem quả biết cây. Con vẫn tự hào
mình là cây tốt, nhưng trong thực tế, lại sản sinh những quả xấu. Xin tha thứ và
giúp con sống xứng đáng hơn. Amen.
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