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Việc cao cả nhất
(Suy niệm Tin mừng Lu-ca (3,10-18)

ANHLE CHUYỂN

(trích đọc vào Chúa nhật 3 mùa Vọng)

Trong những công việc người ta thực hiện trên đời, việc nào cao cả nhất, mang lại phần
thưởng lớn nhất?
Đối với số đông hôm nay, đó là việc mang lại thu nhập cao, mang lại danh tiếng, lợi ích
cho mình nhất...
Tuy nhiên, đối với Thiên Chúa, việc cao cả nhất, mang lại phần thưởng lớn nhất là yêu
thương đùm bọc lẫn nhau.
Đây là việc quan trọng hàng đầu vì thuộc về giới răn trọng nhất Chúa Giê-su ban cho
nhân loại.

Tin mừng trích đọc hôm nay cho biết: khi đám đông dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm
phép rửa, họ hỏi ông: "Chúng tôi phải làm gì đây?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người
không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy; những người thu thuế thì đừng bắt chẹt người ta;
binh lính thì đừng ức hiếp ai..." Nói tóm lại, mọi người phải yêu thương đùm bọc nhau, chia cơm
xẻ áo cho nhau, tức là phải giữ tròn đức mến.
Đây là những điều không mới, chúng ta đã nghe nhiều rồi, nên chẳng mấy quan tâm.

Tuy nhiên, đây là giáo huấn quan trọng bậc nhất của Chúa Giê-su; vì thế, nếu chúng ta bỏ qua
không tuân giữ thì phải gánh lấy nhiều hậu quả tai hại như sau:
Thứ 1. Hôm nay, dù chúng ta có làm được những điều trọng đại như: nhân danh Chúa nói tiên
tri, xua trừ được nhiều quỷ hay làm nhiều phép lạ... mà không thực hành giới luật yêu thương, thì
mai đây, khi ra trước tòa phán xét, cũng sẽ bị Chúa loại trừ (Mt 7,21-23).
Thứ 2. Theo thánh Phao-lô, dù người ta có lập nên kỳ công như: nói được các thứ tiếng của loài
người và thiên thần, được ơn tiên tri biết hết mọi điều bí nhiệm trong trời đất, thông biết mọi lẽ
cao siêu huyền diệu trong vũ trụ hay có đức tin siêu phàm đến chuyển núi dời non, thậm chí dù
có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí hay nộp cả thân xác để chịu thiêu đốt... mà không có
đức mến, thì cũng chẳng được ơn ích gì trước mặt Chúa.(IC 13, 1-3).
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Thứ 3. Hậu quả đau thương nhất là trong ngày phán xét, những ai không yêu thương đùm bọc
người nghèo khổ hay đang gặp khó khăn... thì sẽ bị Chúa Giê-su lên án: "Hỡi quân bị
nguyền rủa kia! Đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và
các sứ thần của nó" (Mt 25, 41-43).

Như thế, dù chúng ta làm nên những kỳ công vĩ đại, thực hiện được những việc phi thường mà
không làm những việc bác ái đơn sơ như nhường cơm xẻ áo cho người khốn khó, giúp đỡ những
người túng thiếu bần cùng... thì rốt cuộc, chúng ta chẳng thu hoạch được gì cho cuộc sống mai
sau.
Trái lại, dù chúng ta không làm được việc lớn lao trọng đại trước mặt người đời nhưng biết sống
trọn tình vẹn nghĩa với nhau, yêu thương đùm bọc những người khốn khổ... là chúng ta đã làm
được điều quan trọng và cao cả nhất mà Thiên Chúa mong đợi và sẽ được Chúa ban phần
thưởng lớn lao trên quê trời.

Lạy Chúa Giê-su,
Trong cuộc sống trần gian, chúng con có rất nhiều việc để làm, nhưng xin cho chúng con đừng
lãng quên việc quan trọng nhất, cần phải ưu tiên thực hiện là sống bác ái, yêu thương đùm bọc
nhau.
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng:
Nếu chúng con không làm việc bác ái thì dù có làm được hàng trăm việc lớn lao cũng chẳng
được ích gì trước mặt Chúa. Còn nếu chúng con chăm lo giữ luật mến Chúa yêu người, thì phần
thưởng đời đời đã nằm trong tầm tay.
Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
TIN MỪNG LUCA 3, 10-18

"Dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông: "Chúng tôi phải làm gì
đây? "11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm
như vậy."12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy,
chúng tôi phải làm gì? "13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các
anh."14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ:
"Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."
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15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông
Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép
rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng
cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.17
Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì
bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa,
mà loan báo Tin mừng cho họ."

--------------------------------------
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