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28/06/18 THỨ NĂM TUẦN 12 TN 

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo 

Mt 7,21-29 

7:21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả 

đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà 

thôi. 

7:22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi 

đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa 

mà làm nhiều phép lạ đó sao?" 

7:23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt 

Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! 

7:24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người 

khôn xây nhà trên đá. 

7:25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 

nền đá. 

7:26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như 

người ngu dại xây nhà trrên cát. 

7:27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành". 

7:28 Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, đám đông sửng sốt về lời giảng dạy của 

Người, 

7:29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 

 

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI 

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn 

xây nhà trên đá.” (Mt 7,24) 

 

Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giê-su đưa ra một lời cảnh báo cho những ai 

đang ảo tưởng về sự “đạo đức” của mình. Theo Ngài, nếu chỉ luôn miệng cầu nguyện “Lạy 

Chúa! Lạy Chúa!” hay được ơn nói tiên tri, ơn trừ quỷ, thậm chí ơn làm phép lạ, mà thiếu 

thực hành Lời Chúa thì chưa đủ bảo đảm để có tấm vé vào Nước Trời. Tấm vé ấy chỉ dành 

cho người được gọi là khôn ngoan, mà theo Phúc Âm Mát-thêu, đó là người biết “lắng nghe 

và thực hành Lời Chúa.” Người khôn ngoan xây dựng ngôi nhà đức tin của mình không phải 

chỉ bằng việc cầu nguyện trên đầu môi chót lưỡi, mà còn phải dựa trên nền tảng thực hành 

Lời Chúa ấy trong cuộc sống đời thường của mình. Căn nhà đức tin có được củng cố trên nền 

đá là thực hành Lời Chúa mới có thể chống chỏi được phong ba bão táp của cuộc đời và đứng 

vững mãi đến cùng. 

 

Mời Bạn: Trong Lời Giê-su, bạn tìm thấy những hương vị ngọt ngào để tiến bước. Theo dấu 

chân Thầy Giê-su, bạn gặp thấy những nẻo đường mới trong phục vụ, chia sẻ, dấn thân bênh 

vực cho công bằng, sự thật. Trên nền tảng Giê-su, ngôi nhà đời bạn trở nên kiên cố. Ước gì 

bạn cảm nghiệm như thánh Tê-rê-xa Hài Đồng: “Trên hết, sách Tin Mừng nâng đỡ tôi trong 

cả giờ cầu nguyện, trong đó, tôi tìm được mọi sự mà linh hồn nghèo khó của tôi cần đến. Tôi 

tiếp tục khám phá ra trong đó những soi sáng mới, những đề tài nguyện gẫm sâu kín, mầu 

nhiệm.” 

 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ mau mắn thi hành một gợi ý tốt lành mà Lời Chúa soi sáng nơi tâm 

hồn mình. 

Cầu nguyện: Hát: Lắng nghe Lời Chúa. 
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