Người Thật Khôn Ngoan & Người Khôn Ngoan Thật:

Có Khác Nhau Không?

B

ạn có thấy sự khác nhau giữa người THẬT KHÔN

NGOAN & người KHÔN NGOAN THẬT không? Tôi
thấy có đấy! Khác ở chỗ nào hả?
Người THẬT KHÔN NGOAN là người cậy vào sức
riêng của họ, họ dùng tài năng, trí thông minh, sức khỏe
...để đầu tư, và làm đủ mọi phương cách, thậm chí dùng
mọi thủ đoạn, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp thiên
luật cũng như dân luật…để mưu tìm những vinh hoa phú
quý, những sự giàu sang, chức quyền, danh vọng ở thế
gian. Họ là người chẳng hề quan tâm và cũng chẳng lo
lắng đầu tư gì cho cuộc sống mai hậu, cho cuộc sống vĩnh
cửu sau khi họ từ giã cõi đời này. Họ sống như thể họ
không bao giờ phải chết cả!
Còn người KHÔN NGOAN THẬT là người biết cậy dựa
vào ơn Chúa, biết dùng tài năng, trí thông minh, sức
khỏe…của Chúa ban, để đầu tư, để làm ăn sinh sống, để
phục vụ, và để mưu tìm niềm vui, sự hạnh phúc và bình
an ở cuộc đời này và nhất là ở đời sau. Nói cách khác,
người KHÔN NGOAN THẬT là người biết dùng tất cả
mọi phương tiện Chúa ban cho họ, để học hành, lao động,
đầu tư, và lo lắng cho cuộc sống tại thế này, nhưng đồng
thời, họ cũng biết lo lắng, chuẩn bị cho đời sống tâm linh,
lo để sau khi họ từ giã thế gian này họ sẽ có được một
chỗ ở vĩnh cửu trên Thiên Quốc.
Bạn cho phép tôi hỏi nhỏ bạn câu này: “Bạn là người
THẬT KHÔN NGOAN, hay là người KHÔN NGOAN
THẬT vậy?” Nếu bạn là người KHÔN NGOAN THẬT,
đã thì tôi xin chia vui, chúc mừng, và chúc bạn luôn luôn
là người KHÔN NGOAN THẬT trong mọi ngày, và
trong suốt cuộc đời của bạn.
Còn nếu bạn là người THẬT KHÔN NGOAN, chỉ biết lo
cho đời này mà thôi, và chưa lo chi cho đời sau, thì tôi
xin bạn hãy suy nghĩ lại. Xin hãy lo liệu và chuẩn bị cho
đời sau của bạn, vì cuộc đời này ngắn lắm, rất ngắn nữa
là đàng khác, ngắn đến độ Vua Thánh Đa-vít đã phải thốt
lên rằng: “Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi
… khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu” (TV
90:10b; 144:4b). Tin tôi đi, dù bạn thích hay không
thích, và dù bạn có tài giỏi, khỏe mạnh, đẹp trai, xinh gái,
giàu có, sang trọng quý phái…mấy đi chăng nữa, thì một
ngày nào đó, có thể hôm nay, tuần này, hay tháng này,
hoặc vài chục năm nữa … bạn cũng sẽ phải từ giã cõi

trần này, lúc đó bạn sẽ phải bỏ lại tài sản mình cho người
khác … ba tấc đất mới thật là nhà, nơi [bạn] ở muôn đời
muôn kiếp” (Tv 49:12). Chưa hết, lúc chết rồi thì con
mình để dượng nó sai, vợ và tiền bạc của mình để dượng
nó xài! Thua là cái chắc!
Xin bạn hãy cố gắng và nỗ lực phấn đấu để là một người
KHÔN NGOAN THẬT, chứ đừng chỉ là một người THẬT
KHÔN NGOAN, bởi vì chết không phải là hết, mà còn có
đời sau, còn có đời sống vĩnh hằng nữa. Bạn cứ việc học
hành, lao động, đầu tư, làm ăn, lo sao cho bạn có được một
đời sống sung túc, bình an và hạnh phúc, nhưng xin bạn
đừng dừng lại ở đó, nhưng xin hãy lo liệu, tính toán và đầu
tư cho cuộc sống mai hậu của bạn nữa thì lúc đó bạn mới
được coi là người KHÔN NGOAN THẬT.
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Lo lắng và chuẩn bị cho đời sau bằng cách noi
gương năm cô trinh nữ khôn ngoan trong bài Tin
Mừng hôm nay, lo tích trữ cho thật nhiều dầu có tên
là bác ái, bố thí, chia sẻ & cho đi, bởi vì trong ngày
sau hết, Thiên Chúa chỉ ban sự sống vĩnh cửu cho
những người khi còn sống ở trần gian đã cho kẻ đói
ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới áo mặc, đi
thăm viếng kẻ bị tù đày và bệnh tật (Mt 25:35-36).
Lo liệu cho đời sau của bạn bằng cách thu xếp thời
gian, siêng năng đến tham dự các thánh lễ và lãnh
nhận Bí Tích Thánh Thể, bởi vì đây là một phương
thế để bạn và tôi chiếm được sự sống vĩnh cửu, bởi
vì chính Chúa Giê-su đã hứa: “Ai ăn thịt và uống
máu tôi, thì sẽ được sống đời đời, và tôi sẽ cho
người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6:54).
Lo liệu sao để bạn được gần gũi, được sống thân tình
và được kết hiệp mật thiết với Chúa qua việc cầu
nguyện, đọc Kinh Thánh, suy niệm Lời Chúa, Lần
Chuỗi Mân Côi, tham dự Chầu Thánh Thể … bởi vì
nếu chúng mình sống kết hiệp thân tình với Chúa khi
còn sống, thì sau khi qua đi, chúng ta cũng sẽ được
găn bó với Ngài, vì Chúa đã phán: “Thầy ở đâu thì
anh em cũng ở đó [với Thầy]” (Ga 14:3).

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn và tôi ơn khôn
ngoan, ơn thông minh và ơn biết lo liệu, để chúng mình
luôn là những người KHÔN NGOAN THẬT, biết lo lắng,
dự liệu và đầu tư cho cuộc sống tại thế, nhưng đồng thời
cũng biết chuẩn bị thật chu đáo, và thật đầy đủ cho cuộc
sống mai hậu nữa. Xin Chúa gìn giữ, chúc lành và ban cho
bạn sức khỏe và niềm vui trong tuần lễ mới này.
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o you see the difference between WORLDLY WISDOM and TRUE WISDOM? This is how I see it:

The persons who possess WORLDLY WISDOM are the ones who rely on their own strength, talent, knowledge, health, and
ability to perform all sorts of things, while using cunning deception, without paying attention to moral ethics, disobeying
divine law as well as human law in order to gain wealth, power, and fame in the world. These are the people who are
reckless and do not even care to invest in life for the future, for eternal life once they leave this world. They live as if they
will never die.
The people who have TRUE WISDOM are the ones who rely on God’s grace. They know how to use the talents and
knowledge that come from God, to live, to serve, and to seek joy, happiness and peace in this life and especially in life
eternal. In other words, the ones who have TRUE WISDOM are the ones who know how to use all the means God gives
them, to study, work, and care about their life in this world; however, at the same time, they are concerned about preparing
for the spiritual life, so that when it is their time to leave this world, they will have an eternal home in Heaven.
So, now I ask you this question: “Are you the one who possesses WORLDLY WISDOM, or are you the one who has TRUE
WISDOM from God?” If you belong to the TRUE WISDOM group, I sincerely congratulate you, and pray that you will
always rely on God for TRUE WISDOM in your daily living and until the end of time.
However, if you belong to the group who possesses WORLDLY WISDOM, who only care about this life, and do not worry
about the next life, then I urge you to think again. Please be concerned and prepare for your life eternal, for this life is short,
it is extremely short, as King David said: “Our life passes quickly, and we are gone…man is but a breathe, his days are like
passing shadow” (Ps 90:10b; 144:4b). Trust me, whether you are liked or disliked, whether you are talented, healthy,
handsome, beautiful, rich, elegant, or noble, there will be a day, it could be today, next week, next month or several decades
from now, you will have to leave this world, and leave your wealth to others…your tombs are your homes forever, your
dwellings through all generations” (Ps 49:12). When you pass from this life, all that you cherish here will be left behind for
someone else to possess and enjoy. You will have lost everything!
Please try your best and strive to be the person with TRUE WISDOM,
not the person who possesses WORLDLY WIDSOM, because death is
not the end, but the beginning of eternal life. Continue with your
studies, work hard, invest in your business so that you may have a life
of prosperity, peace and happiness; however, do not just stop there, but
please take care, evaluate and invest in your eternal life, then you will
be considered a person with TRUE WISDOM.
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Be enthusiastic and prepare for the next life by imitating the
example of the five wise virgins in today's Gospel. Try to
conserve the oil of charity, almsgiving, sharing and giving,
because on the last day, God will grant eternal life only to those
who feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked,
visit the prisoner and sick (Mt 25:35-36).
Prepare for your eternal life by making time for attending Mass
and receiving the Eucharist, because this is a way for you and me
to achieve eternal life. Jesus Himself promised: “Whoever eats
my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him
on the last day” (Jn 6:54).
Prepare yourself in such a way that you can stay closely
connected and intimately united with God through prayer, reading
the Bible, meditating on the Word of God, reciting the Rosary,
attending the Holy Hour, because if we live in union with our
Lord when we are still alive, then, when it is time for us to go
home we will be also united with Him, as He said: “Where I am
you also may be” (Jn 14:3).

May the Holy Spirit grant us the gifts of wisdom, knowledge, and
fortitude, so that we may always have TRUE WISDOM, to care for
ourselves and invest in what’s best in this earthly life, and at the same
time, prepare for life eternal. May God bless you and protect you and
grant you peace, health, and joy in this coming week.
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