Ở Lại Trong Chúa

Thì Được Gì?

Đ

ọc bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, chỉ trong

4 đoạn Phúc Âm ngắn gọn trong chương 15 này, tôi thấy ba
chữ Ở LẠI TRONG…được Chúa Giê-su lập đi lập lại tới
tám lần! Mời bạn đọc qua và đếm thử xem có phải đúng là
TÁM lần không nhé! “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại
trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh
hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế,
nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là
cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì
người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em
chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng
ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy,
quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy
và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin,
anh em sẽ được như ý.”
Ở lại trong Chúa thì tôi được gì? Câu trả lời rất đơn giản,
Ở LẠI TRONG CHÚA THÌ TÔI SẼ SINH NHIỀU HOA
TRÁI. Những hoa trái mà chúng ta sản sinh ra được qua
việc ở lại trong Chúa chính là: “Bác ái, hoan lạc, bình an,
nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, [và] tiết
độ” (Gl 5:22-23).
1. Ở lại trong Chúa thì bạn và tôi sẽ có khả năng sống
bác ái, nhân hậu, yêu thương và giúp đỡ những người
chung quanh, những người kém may mắn hơn chúng
mình …
2. Ở lại trong Chúa thì tâm hồn chúng ta được bình an,
vui tươi, lạc quan, và biết nhẫn nhục khi gặp phải
những chống đối hay những bất công xảy đến với
mình ...
3. Ở lại trong Chúa thì cuộc đời của chúng mình sẽ tràn
ngập tình yêu, bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga
4:16). Như vậy, vợ chồng sẽ trung tín với nhau, linh
mục tu sĩ sẽ tín trung với ơn gọi của mình.
4. Ở lại trong Chúa, thì bạn và tôi sẽ không bao giờ bị
lạc đường, không bao giờ sống trong những bóng
đêm của sợ hãi hay lo âu buồn phiền chế ngự bởi vì
Chúa Giê-su chính là ánh sáng thế gian (Ga 8:12).
5. Ở lại trong Chúa, thì tôi và bạn sẽ được sống dồi dào
và sung mãn, lời cầu xin của chúng mình sẽ được
Thiên Chúa lắng nghe, vì Chúa đã hứa: “Nếu anh em
ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì
muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga
15:7).

6. Ở lại trong Chúa, thì bạn và tôi chắc chắn sẽ
được cư ngụ ở Thiên Quốc, bởi chính Chúa
Giê-su đã hứa: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em,
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga
14:3).
Bạn thân mến, nếu hôm nay, bạn tin và đồng ý với tôi
rằng, khi bạn và tôi Ở LẠI TRONG CHÚA và khi
CHÚA Ở LẠI TRONG CHÚNG MÌNH, thì bạn và
tôi sẽ có khả năng sản sinh ra những hoa trái tốt lành
có tên là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân
hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, và tiết độ, thì xin hãy
cố gắng tranh thủ Ở LẠI TRONG CHÚA bằng cách:
•

•

•

Siêng năng tham dự thánh lễ Misa, rước
Mình Máu Thánh Chúa, và năng lãnh nhận bí
tích Giải Tội.
Chuyên chăm đọc và học hỏi Kinh Thánh,
bởi vì Lời Chúa chính là Thiên Chúa, khi tôi
và bạn đọc và suy niệm Kinh Thánh là lúc đó
chúng mình đang ở trong Chúa một cách rất
thân tình.
Siêng năng và chăm chỉ cầu nguyện, nghĩa là
nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với Chúa Giêsu ở
mọi nơi, trong mọi lúc và trong mọi hoàn
cảnh, khi giàu cũng như lúc nghèo, khi vui
cũng như lúc buồn, khi hạnh phúc cũng như
khi đau khổ, lúc thành công cũng như khi
thất bại …

Tôi tin chắc rằng, tham dự thánh lễ, rước Mình và
Máu Thánh Chúa, sống kết hiệp với Ngài qua việc
cầu nguyện…là một trong những phương thế ở lại
trong Chúa tuyệt vời nhất và ý nghĩa nhất. Nhờ sự
kết hiệp mật thiết và diệu kỳ này, bạn và tôi mới có
thể sống trong hạnh phúc, hoan lạc và bình an ở cuộc
sống tại thế và nhất là ở đời sau.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, nguyện xin Chúa
Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria là
Đấng đã luôn ở lại trong Chúa và Chúa luôn ở trong
Mẹ, xin Ngài ban cho tôi và cho bạn ơn khôn ngoan,
ơn thông minh để chúng mình nhận ra những lợi ích
của việc ở lại trong Chúa. Xin Chúa Kitô Phục Sinh
luôn ở trong bạn, và cầu chúc bạn luôn là người có
Chúa Kitô Phục Sinh ở cùng. Amen!

