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Lc 13,18-21
MEN TRONG BỘT
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu
bột…” (Lc 13,21)
Suy niệm: Nước Thiên Chúa không đến một cách ầm ĩ như một biến cố thấy
được từ bên ngoài. Trái lại nước đó “giống như chuyện nắm men trong bột”.
Giống như men bị chôn vùi giữa thúng bột, Nước Thiên Chúa bị chôn vùi giữa
lòng thế giới. Giống như men, dậy lên cách âm thầm, tuy ít, nhưng lại có khả
năng biến đổi cả thúng bột nhiều hơn nó gấp bội, Nước Thiên Chúa cũng biến
đổi thế giới từ bên trong, bằng chính những nhân tố của thế giới.
Mời Bạn: Dụ ngôn men trong bột đề ra một linh đạo thích hợp đặc biệt với
tính cách trần thế của người giáo dân. Người giáo dân làm chứng cho Tin
Mừng không phải bằng cách tách ra khỏi thế giới, nhưng bằng cách đi vào giữa
lòng thế giới, dùng chính đời sống hằng ngày của mình để thánh hoá bản thân
và nhờ đó thánh hoá thế giới. Không phải thời gian bạn ở trong nhà thờ, nhưng
là chính thời gian bạn ở nhà bạn, ở trường học, ở nhà máy, xí nghiệp, v.v…
mới chiếm phần lớn cuộc sống của bạn. Vì thế, người giáo dân trở thành men
trong bột bằng cách chu toàn những bổn phận hằng ngày của mình trong gia
đình, trong công ăn việc làm, theo đúng giáo huấn của Tin Mừng.
Sống Lời Chúa: Chọn một việc bạn thường làm hằng ngày trong nghề nghiệp
của bạn để thực hiện với tất cả ý thức và ý muốn làm thật tốt để vinh danh
Chúa và phục vụ tha nhân.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,… xin cứ dùng con làm
tất cả, cho mọi người được hạnh phúc an vui. Còn phần con, xin gửi hết nơi
Ngài là tình yêu và lẽ sống của con. Amen.”

