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Lễ Các Thánh Nam Nữ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 5: 1-12

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời,
Vậy các Thánh Nam Nữ là ai ?

Sách Khải Huyền nói rằng: "tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc
mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình
mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta,
Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta." (Kh 7,9-10).

Vì các ngài là những người "thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ" nên chắc
chắn, trong số đó có những người bà con thân thuộc với chúng ta. Rất có thể họ là ông bà cha
mẹ, anh chị em nội ngoại; họ là những người chúng ta đã từng quen biết, và có khi họ là những
người hàng xóm láng giềng, những người đã từng sống bên cạnh chúng ta.

Các ngài từ đâu đến?

Sách Khải Huyền cho biết sở dĩ họ được như vậy, là vì, họ đã trải qua đau khổ lớn lao, họ đã
giặt và tẩy áo mình trong Máu Con Chiên là Đức Giêsu: "vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên
Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của
Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu
đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới
nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ." (Kh 7,15-17).

Con đường nên thánh của các Thánh Nam Nữ
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Các thánh trong cuộc sống thường ngày cũng giống như chúng ta. Không phải các ngài là
những người thần thông biến hóa, hay làm một điều gì đó phi thường, nhưng đúng hơn, các ngài
đã làm những điều bình thường một cách phi thường.

Vậy đâu là "bí quyết" để các ngài nên thánh? Thưa, "bí quyết" hay "con đường nên thánh" của
các ngài chính là con đường Tám Mối Phúc hay còn được gọi là "Hiến Chương Nước Trời"

- Các ngài nên thánh là vì các ngài biết sống khó nghèo,
nghĩa là hoàn toàn tín thác vào một mình Thiên Chúa.

- Các ngài nên thánh vì đã sống một đời hiền lành,
không ghen tương, không cạnh tranh, không mạt sát nhau.

- Các ngài đã một đời sầu khổ, than khóc cho lỗi lầm của mình và quyết tâm chừa cải.

- Các ngài nên thánh vì, cả đời các ngài, chỉ khao khát nên người công chính,
tức là chỉ mong làm trọn ý Chúa.

- Các ngài nên thánh vì cả một đời các ngài đã thương xót người, và giờ đây, các ngài
được chính Thiên Chúa thương xót.

- Các ngài nên thánh, bởi có tâm hồn trong sạch, nghĩa là sống ngay thẳng, chân thành.

- Các ngài nên thánh còn bởi, cả một đời chỉ vun đắp cho hạnh phúc của người khác,
qua việc xây dựng hòa bình, cổ võ cho công bằng xã hội...

- Và sau cùng, các ngài nên thánh là bởi vì ngài sẵn sàng chịu bách hại vì Danh Đức Kitô.

2/4

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CÁC THÁNH NAM NỮ- CN31TN-A

Con đường nên thánh của mỗi chúng ta

Nên thánh không phải là một đặc quyền đặc lợi của các linh mục, tu sĩ nam nữ hay chỉ dành
cho một số ít người, nhưng là bổn phận và nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Bởi vì nên thánh là
điều mà Thiên Chúa muốn trong chương trình cứu độ của Ngài: "điều Thiên Chúa muốn là anh
em được cứu độ". Nên thánh, không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là một lệnh truyền: "các
ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh". Thế nên, không có gì có thể ngăn cản chúng ta nên
thánh.

Có câu chuyện kể rằng: trong đa số các nhà thờ bên Tây Phương, nhìn lên bốn bức tường và
các cửa sổ bằng kính, người ta thường thấy hình của các vị thánh được chạm trổ đủ mọi màu
sắc.

Có một em bé, lần đầu tiên được mẹ đưa đi viếng thăm một nhà thờ cổ kính. Trong khi các du
khách bị thu hút bởi những công trình nghệ thuật trong nhà thờ thì em bé lại dán chặt đôi mắt
vào chân dung của các vị thánh được vẽ trên các kính màu. Em ngây ngất trước vẻ đẹp của
những chân dung ấy mà không biết họ là ai. Và một du khách nào đó đã giải thích cho em biết:
đó là các vị thánh.

Mấy ngày sau, trong một buổi học giáo lý, khi được giáo lý viên hỏi, các vị thánh là ai? Trong
khi cả lớp đang lúng túng với câu hỏi này, thì em bé đã nhanh nhảu giơ tay phát biểu: "vị thánh
là người được ánh sáng chiếu xuyên qua". Chính vì thế để trở thành những vị thánh, chúng ta
hãy để ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa xuyên qua cuộc đời chúng ta.

Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để
sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân. Nên thánh là luôn lắng nghe tiếng Chúa và trung
thành đáp lại trong giây phút hiện tại. Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa ban tặng, là
để cho Chúa yêu mình, nắm tay mình, dắt mình vào thế giới riêng của Chúa. Nên thánh là
thuộc trọn về Chúa và anh em, là để Chúa dần dần chiếm lấy mọi chỗ của đời mình.

Chúng ta nguyện xin các thánh giúp chúng ta, biết tận dụng mọi cơ hội, mọi khả năng để
nên thánh theo lời mời gọi của Chúa: "các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh".
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Amen.

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy
Kính chuyển:
Hồng

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