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Gặp Chúa
để có tâm hồn như Chúa

Katherine Drexel thuộc gia đình giàu có tại Philadelphia. Một ngày kia, khi rảo qua các
đường thành phố, Katherine bất chợt chú ý đến thảm cảnh của những trẻ em da đen sinh
sống nơi những căn nhà lụp xụp. Rồi khi rảnh rỗi ở nhà, Katherine đọc sách biết thêm về
những thảm cảnh của các trẻ em con cái của những người nô lệ da đen ở miền Nam nước
Mỹ, và những trẻ em da đỏ ở miền Tây. Xúc động sâu xa vì "cánh đồng bao la những trẻ
em sống trong khốn cùng", mà luôn thiếu vắng những người thợ của tình thương đến
chăm sóc, Katherine Drexel quyết định lập dòng Những Nữ Tu của Thánh Thể, để chăm
sóc cho những trẻ em xấu số nầy. Nữ Tu Katherine Drexel qua đời lúc 97 tuổi, sau khi đã
tiêu hao hết trọn gia tài của gia đình để lại, trị giá khoảng 20 triệu Mỹ Kim, để chăm sóc
cho các trẻ em. Ngày nay, những nữ tu của dòng Thánh Thể do Katherine Drexel thành
lập, tiếp tục công việc tình thương nầy.

Ðó là một trong muôn vàn cách thức để mỗi người đồ đệ của Chúa có thể noi gương Ngài mà
phục vụ anh chị em. Tình thương khơi dậy tình thương. Tình thương của Chúa một khi được
thông truyền vào tâm hồn con người, thì không thể nào không đốt lên những ngọn lửa tình
thương nối tiếp nhau không ngừng trong dòng lịch sử. Ðoạn Phúc Âm theo thánh Matthêu,
chương 9, câu 5-10,1,6-8, nhắc lại cho chúng ta khởi nguồn của tất cả mọi tác vụ tình thương
mà người đồ đệ Chúa đang thi hành trong dòng lịch sử. Khởi nguồn đó là chính Tình Thương
Tràn Ðầy, là chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Hiện Thân của Tình Thương. Ngài yêu
thương con người và mời gọi những ai chấp nhận làm môn đệ Ngài hãy tiếp tục công việc tình
thương mà Ngài đã bắt đầu. Ðây chúng ta hãy cùng nhau đọc lại đoạn Tin Mừng đó như sau:

Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao
gảing Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa Giêsu thấy đám
đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người
chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban
cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh
hoạn tật nguyền. Chúa sai các ông ra đi và chỉ thị rằng: Anh em hãy đến với các chiên
lạc của nhà Israel trước đã. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã gần đến gần. Anh
em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được
sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho nhưng
không như vậy.
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Quý vị đọc lại một trong đoạn quan trọng nhất của cuộc đời rao giảng Tin Mừng của
Chúa. Chúa Giêsu tràn đầy tình thương, đến thực hiện tác vụ tình thương và mời gọi các
môn đệ tiếp tục tác vụ tình thương của Ngài, với quyền lực được Ngài ban cho như Ngài,
và làm những công việc như Ngài: rao giảng Nước Trời, chữa lành người đau yếu, tật
nguyền, và khử trừ ma quỷ. Chúa chỉ cho các môn đệ nhìn thấy cánh đồng bao la những
nhu cầu của con người. Ngày hôm nay Chúa tiếp tục chỉ cho mỗi người chúng ta những
nhu cầu của anh chị em. Chúng ta có muốn nhìn tới hay không? Ðâu là những điều đánh
động và mời gọi chúng ta dấn thân thực hiện tình yêu Chúa? Chúng ta có thể làm sao, để
góp phần của mình vào công việc của tình thương? Làm sao để chúng ta có thể xử dụng
tài năng và những hồng ân Chúa đã ban cho, để phục vụ anh chị em? Chúng ta hãy để
cho tình thương Chúa thấm nhập sâu vào con người mình, và biến đổi chúng ta trở thành
những tác viên của tình thương tại nơi chúng ta sinh sống. Thánh Augustinô nói: Tình
thương có một dung mạo cụ thể; Nó có đôi chân để đi đến với những anh chị em nghèo
cùng cần được trợ giúp. Nó có đôi mắt để nhìn thấy cảnh khổ và những nhu cầu. Nó có
đôi tai để nghe những lời than sầu khổ của kẻ khác.

Lạy Chúa, xin hãy ban cho tâm hồn của chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu
thương, Xin cho con đừng trốn chạy trước những nhu cầu của anh chị em, nhu cầu thể
xác và nhất là nhu cầu tinh thần. Lạy Chúa, nầy con đây, xin hãy dùng con để mang tình
thương và ơn cứu rỗi của Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Amen.

Trích từ:

CHUẨN BỊ GẶP CHÚA của Đức Ông NGUYỄN VĂN TÀI - ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á
CHÂU.

Kính chuyển

Hồng
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