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Anh Le CHUYỂN

Ở LẠI TRONG CHÚA

Con người phải có niềm tin. Niềm tin cho ta hy vọng và lạc quan trong cuộc sống. Niềm
tin không hẳn là tin tưởng vào khả năng nghị lực của mình.

Niềm tin là tin tưởng, trông cậy vào Đấng quyền năng có thể phù hộ và dẫn dắt cuộc đời chúng
ta luôn bình an và dẫn đưa ta đến sự sống đời đời. Tất cả sinh hoạt của các tôn giáo đều thể
hiện niềm tin ấy. Khi an vui họ dâng lời tạ ơn Đấng tối cao. Khi khó khăn họ phó thác.

Đối với người tin theo Chúa, là đặt niềm tin của mình vào Đấng hằng sống và hằng mong được
sống đời đời bên Chúa. Đây là điều Chúa Giê-su đã hứa: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai
tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ"
(Ga 11,25)."Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công bình của Ngài, thì
Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. " (Mt 6,33)

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đi trên con đường công chính của Ngài luôn là điều vượt khả
năng của con người. Ngay cả những vị thánh cũng có những quá khứ lầm lỗi, yếu đuối nhưng
từng bước bám vào Chúa mà các ngài chiến thắng cám dỗ để hôm nay đạt được sự sống đời
đời.

Đôi khi chúng ta cũng ao được được nhìn thấy Chúa, được đụng chạm vào Chúa như các thánh
để được nâng đỡ hồn xác đầy yếu đuối của chúng ta. Thực ra không cần phải đi đâu xa, Chúa
vẫn đang đụng chạm tới chúng ta trong từng hơi thở của nhịp sống. Chúa luôn hiện diện trong
từng biến cố cuộc sống nhưng chúng ta đã không nhận ra Ngài.

Khi chúng ta lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, không những Chúa đụng chạm mà còn trở nên
của ăn, của uống thấm nhập vào linh hồn và thân xác của chúng ta. Chính chúng ta được nhận
lấy và đụng chạm Mình Thánh nơi lòng bàn tay, tới lưỡi, xuống cổ và vào bao tử. Chúng ta được
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hưởng nếm Chúa qua hình bánh và rượu. Các thừa tác viên còn được cầm giữ Mình Máu Thánh
Chúa khi trao ban cho mọi người. Mấy khi chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện đích thực
của Chúa nơi tâm hồn chúng ta. Chúa hiện diện trong tấm bánh nhỏ mà chúng ta rước lễ mỗi
ngày hay mỗi tuần. Có sự hiện diện của cùng một Chúa Giêsu trong Bí Tích trong bất cứ nơi
nào.

Được Chúa Giêsu Thánh Thể nuôi dưỡng, cũng có nghĩa chúng ta phải từ bỏ chính mình, để đặt
niềm tin nơi Chúa và để cho Chúa hướng dẫn. Qua bí tích Thánh Thể chúng ta được tháp nhập
vào thân thể của Đức Giê-su và là chi thể của Ngài. Thánh Phaolô tông đồ nhắc chúng ta nhớ
rằng:

"Chén chúc tụng mà chúng ta dâng lên Chúa, lại chẳng phải là thông hiệp với Máu Chúa
Kitô sao? Tấm bánh chúng ta bẻ ra, chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì
có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta
cùng thông phần vào một tấm bánh" (1Cr 10:16-17).

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn hiệp thông mật thiết với Đấng là Bánh Hằng Sống, xin Mẹ giúp
chúng con biết sống thân thiết với Chúa và với anh chị em đồng loại qua việc luôn ở lại
trong tình yêu Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=yQOIyPgT_Fs
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