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BA THIÊN CHỨC: TƯ TẾ - NGÔN SỨ - VƯƠNG ĐẾcứ để cho ruồi nó bu

Khổng Nhuận

Thư thứ nhất của thánh Phêrô 2 : 9 "Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là
hàng Tư Tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa".

Từ Lời Kinh Thánh này, Giáo hội xác tín 3 Thiên Chức cao trọng: Vương đế, Tư tế và Ngôn
sứ.

1. Thiên Chức Vương Đế

Còn nhỏ, chúng tôi chưa hề nghe ai nói về Thiên Chức này.

Ngay cả thời gian ở chủng viện, cũng nghe các cha giáo nói loáng thoáng về Thiên Chức này
nhưng bọn chủng sinh chúng tôi có hiểu mô tê gì đâu.

Chúng tôi hiểu đại khái rằng: Thiên chức Vương đế là thiên chức cai quản có vẻ dành riêng cho
hàng giáo phẩm và hàng linh mục là những người có nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên. Hàng ngũ
giáo dân đừng có mơ tưởng tới thiên chức cao quý này.

Cứ nhận mình là tôi tớ phàm hèn, tội lỗi, cho an thân, an phận, suy nghĩ nhiều coi chừng rối Đạo
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thì khốn!!!

Nhưng từ khi khám phá ra mình là con của Chúa, mắt tôi mới sáng ra và hiểu thấu vấn đề này.

À thì ra, chúng tôi chính là hoàng tử, công chúa, con vua cả trời đất. "Người yêu đến nỗi cho
chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa". (1Ga 3:1).

2. Thiên Chức Tư Tế

Nói tới Tư Tế là chúng tôi nghĩ ngay tới Thiên Chức linh mục, chứ có bao giờ chúng tôi nghĩ
mình là Tư Tế đâu.

Thánh Phao lô đã thấm phong cách Tư Tế Giêsu, nên ngài đã để lại cho ta một kinh nghiệm
tuyệt vời : "Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng
Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người" (Rm 12:1).

Hiến dâng thân mình nghe có vẻ cao siêu quá. Hóa ra dễ hơn ăn cơm sườn.

Không phải chỉ khi nào xem lễ, đọc kinh, tôi mới hiến dâng thân mình ...

Mà còn nhiều việc khác nữa:

Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha bài học này..

Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha việc nhặt cỏ cho sạch...
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Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha việc viết bài chia sẻ này..

Cùng với Giêsu con dâng lên Chúa Cha việc tắm mát...

Và còn hàng trăm điều: Cùng với Giêsu con dâng lên ...khác nữa...

Chính những giây phút đó, tôi thực sự là một tư tế hiến dâng thân mình làm của lễ sống động
ngay trong cuộc sống thường ngày của mình.

3. Thiên Chức Ngôn Sứ.

Đây là từ rất mới đối với tôi. Trước kia, tôi nghe nói tới Tiên tri, mà làm Tiên Tri - biết trước - thì
chịu chết!!! Sau này người ta thay từ Tiên Tri bằng từ Ngôn Sứ để chỉ người Loan báo Tin
Mừng.

Loan báo Tin Mừng chính là loan báo tin vui cho người khác.

Tin vui gì vậy?

Tin vui trọng đại nhất, thú vị nhất, nền tảng nhất: Tôi vốn là con của Chúa...

Khi loan báo tin mừng, tôi chia sẻ cảm nghiệm cuộc sống bình an, hạnh phúc trong Chúa như
em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, như chú cả nhỏ tung tăng bơi lội trong đại dương tình thương
của Ngài...
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Tóm lại, trong 3 Thiên Chức, Thiên Chức căn bản và nền tảng chính là Thiên Chức Vương Đế ..

Một khi mang tâm tình con yêu dấu của Chúa bằng cách tập sống với Ngài thì ngay lúc đó tôi
cũng đang thực hiện Thiên Chức Tư Tế và Ngôn Sứ.

Tôi xin đưa ra một dẫn chứng nho nhỏ có thật ngay trong gia đình tôi.

Lúc con tôi còn nhỏ, học bài giáo lý về 3 chức năng Vương Đế, Tư Tế, Ngôn Sứ. Sau khi nghe
giáo lý viên giải thích mà vẫn chưa hiểu, nó về nhà hỏi tôi. Tôi giải thích vắn tắt như sau.

Giả sử khi học bài, con tâm sự với Chúa:

Chúa ơi, cùng với Chúa con học bài đây.

Thì con đã thực hiện chức năng Vương Đế, vì con đang học bài trong tâm tình con thảo của
Chúa

Và cũng trước khi học, con thì thầm: Chúa ơi con dâng giờ học này lên Chúa .. Thì con đã thực
hiện chức năng Tư Tế rồi còn gì.

Nếu bất ngờ có ai đó, đặc biệt là những học sinh lười biếng trông thấy con học hành chăm chỉ
như thế, sẽ cảm thấy cần phải bắt chước gương tốt này mà cố gắng bớt ham chơi để học hành
chăm chỉ hơn một chút, thì con đã thực hiện chức năng Ngôn Sứ rồi đó.

Nghe tôi giải thích, nó gật gù ra vẻ ta đây hiểu, nhưng để thực hành và cảm nhận thực sự thì đòi
hỏi thời gian rất dài.
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Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho nó hiểu được chút nào hay chút ấy còn hơn là không hiểu gì cả
như bố nó ngày xưa thì thiệt thòi quá.

Â

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Kết luận, ngay từ khi chịu phép Rửa, chúng tôi đã
mang trong mình 3 Thiên Chức cao quý, nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi cứ để cho ruồi nó bu.
Xem(DÂNG) lễ ngày chủ nhật đã đủ chứng tỏ mình là con nhà có đạo rồi.!!! Thánh lễ, chúng
con ra về... sống y như người chẳng biết Chúa là ai!!!
*
TỪ NAY TÔI QUYẾT TÂM THỰC HÀNH BA CHỨC VỤ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRÊN.

Nguồn https://tramtubensuoi.blogspot.com/2020/05/ba-thien-chuc-cu-e-cho-ruoi-no-bu.html
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