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CUỘC SỐNG CHÚNG TA
Cuoc song chung ta la mon qua cua Chua, va no thường la mot cuoc tìm kiem, tìm kiem ý
nghìa. Chung ta ườc mong rang cuoc song chung ta đem lai niem vui cho chung ta. Nhưng tren
thưc te, no thường ngườc lai.
Tai sao chung ta khong thaý đieu chung ta đang tìm kiem, mot cuoc song ý nghìa va hanh
phuc thưc sư? Phai chang vì chung ta tìm no khong đung cho va khong đung viec? Đoan tin mưng
Luca 12: 13-21 đưa ra anh sang đieu chung ta can tìm kiem la gì va ờ đau.
Kho báu của sự sống không được tìm thấy trong sự giàu có mà chúng ta theo đuổi, trong
những vật dụng chúng ta sở hữu, hay trong những kiến thức chúng ta tự hào. Những thứ này chỉ
là vật chất, những thứ thuộc về thế gian, những thứ sẽ biến mất hoặc ai đó sẽ thừa hưởng nó khi
chúng ta lìa đời (Giảng viên 2: 21). Tương tự như cách nói mỉa mai về người đàn ông giàu có trong
tin mừng Chúa nhật tuần này, người đã tích lũy vụ thu hoạch lớn và tự nhủ với “linh hồn” mình
(câu 19) nhưng đã không sống lâu hơn để hưởng thụ nó (câu 20). Thánh Phaolô cũng vậy, trong
bài đọc thứ 2, đã mời gọi chúng ta suy nghĩ về những điều trên đây (hãy khôn ngoan), và đừng
mong đợi nơi bất cứ điều gì trên thế gian này (Cl 3:2).
Thong điep hom naý qua ro rang: chung ta khong the bien viec tìch luý tai san va co đườc
cac vi trì trờ thanh muc tieu cua cuoc đời chung ta, muc đìch ton tai cua chung ta. Đaý la đieu
ma “người giàu có” trong tin mưng đa trai qua. Đaý la cai ma chung ta goi “phù vân của mọi phù
vân.” Chung ta khong the chì đap ưng tat ca nhưng nhu cau cua than xac ma quen nuoi dường
linh hon chung ta. Đieu naý khong co nghìa la chung ta nen coi thường than xac mình. Khong!
Rat can thiet đe chung ta ton trong than xac nhưng no khong đang đe mat linh hon. Đieu quan
trong haý nhờ rang chung ta khong chì co than xac, nhưng chung ta co xac va hon. Bời đo, tiep
can toan dien cuoc song la đieu can thiet. Chì rieng đieu naý se đem lai muc đìch, hanh phuc va
ý nghìa cho cuoc đời chung ta.
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