NGUOI TIN HUU TRUONG THANH - ON GOI KITO HUU

ƠnGọi Kitô Hưũ
Hôm nay nếu có ai hỏi bạn là ai ? Căn tính của bạn là gì ? thì bạn và tôi
không do dự mà trả lời: "Tôi là con Thiên Chuá". Vì chúng ta mang bản tính,
đồng dạng vơí Thiên Chúa theo như ý định ban đầu cuả Chúa.

Sách Sáng Thế 1:26 " Chúng ta haỹ tạo nên loaì ngươì như hình thể Ta và
giống như Ta."
Từ khơỉ nguyên Thiên Chúa đã mơì gọi con ngươì cùng cộng tác vơí Chuá
trong việc quản trị các công việc trên thế gian này.
Chúa goị tôi là gì ?Chúa goị tôi là bạn hữu cuả Ngaì ( Gioan 15:15)
Vì thế nên "Mục đích cuả Kitô Giaó không phaỉ là tôn giaó dạy làm lành, lánh dữ, ăn ngay
ở lành! mà là để: Gặp, Biết, Yêu, Phụng thờ, Tương giao vơí Chúa và Làm vinh hiển
Chuá."
Bạn và tôi không đi đạo mình vẫn còn là chủ thể cuả chính mình.
Mà mình càng đi vơí Chuá thì Chuá là chủ thể, Chúa càng lớn lên trong ta mỗi ngaỳ và ta
càng nhỏ lại.

Chúa muốn tôi làm gì ? - Làm ba chức việc của Thánh Thần, từ khi bạn chịu
phép Rửa tội:
I Phê.2:9 "Nhưnganhchịemlàdântộcđượclựachọn, thầytếlễcủahoànggia, mộtdânthánh,
con
dânthuộcvềĐứcChúaTrờiđểanhchịemraotruyềncáccôngviệclạlùngcủaNgàilàĐấngđãkêug
ọianhchịem ra khỏichốntốitămđểvàonơisánglángdiệukỳcủaNgài."
Chúa muốn mơì goị anh chị em và tôi là tuyển dân, là thiết hữu như câu thơ sau đây: "Từ
bụi tro Ngaì nâng con lên hàng Khanh Tướng,
Từ tội lôĩ bùn nhơ, Ngaì đem con lên làm thiết hưũ ân tình!"
Kitô Hưũ được mơì gọi vào:
1-Tư Tế: Thâỳ tế lễ, câù nguyện, câù thay, khẩn đaỏ, tương giao, lắng nghe
Chúa, Thờ phượng ca hát hiệp dâng cùng dân Chúa.
2-Vương giả: Hoàng gia chia sẻ trách nhiệm cai quản, ban phát các huyền
nhiệm cuả Hội Thánh Chúa tại trần gian naỳ. Các bí tích phép Thánh Tâỷ
và Tiệc Thánh thể
3-NGÔN SỨ: Rao truyền, noí thay Thiên Chúa, loan baó Tin Mừng, phơi baỳ điều
ác, công bố lòng thương xót cũng như kêu gọi ăn năn sự dữ.
Các nhà lãnh đạo thường đi họp với người "đồng cấp" như một vị tổng thống phaỉ họp
vơí vị chủ tich nước, vị bộ trưởng gặp vị bộ trưởng.
Nhưng với ơn gọi Cơ đốc Nhân chúng ta được ơn cao trọng nay là được thưa chuyện vơí
Thiên Chúa, vua trên muôn vua!Về đặc quyền Tư tế, câù nguyện naỳ của chúng ta, tôi xin
kể chuyện "Vĩ Đaị Khi Câù Nguyện":
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Taị Paris, Federic Ozanan, nhà hoạt động xã hội nôỉ tiếng thế kỷ 19đã traỉ qua cơn
khủng hoảng đức tin. Khi còn là sinh viên một hôm anh bước vaò một ngôi thánh đường.
Đứng cuôí nhà thơ, ông thâý một bóng đen đang quỳ gôí câù nguyện cách sốt sáng. Đến gần
chàng nhận ra ngươì đang câù nguyện không ai khác hơn là nhà bác học Ampère. Anh hỏi
: "Thưa thâỳ, có thể nào vưà là một nhà bác học vĩ đại vưà là tín hữu bình thường ?" Nhà
bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, ông run rảy đầy xúc động đáp: "Con ơi, chúng ta chỉ
vĩ đại khi câù nguyện thôi."
Lơì bàn: Nhà bác học Ampère trở nên vĩ đại có công trình nghiên cứu về Điện Tử Học,
về Nam Châm Điện đem lơị ích cho nhân loại. Thế nhưng với ông đó không phaỉ là vĩ đại,
Vĩ Đại khi CâùNguyện mà thôi.
Trong xã hội bận rộn ngày nay, chúng ta nên luôn nhắc nhở nhau bằng cách lập lịch hay
có một nhóm vaì bạn thân quen cùng câù nguyện.
Câu chuyện sau: "Lơì Câù Nguyện Của Một Em Bé" có thể nhắc nhở chúng
ta.
Một em bé sắp phải bị giải phẩu. Trước khi lên bàn mổ, vị bác sĩ bảo em
rằng: "muốn chữa bệnh cho em, tôi phaỉ làm cho em ngủ nhé! Em bé mỉm
cười nói: " Ồ! nếu ông muốn con ngủ, thì ông cho phép con câù nguyện
trước đã!" Rôì em qùy xuống và câù nguyện rằng: "Lạy Chúa, bây giờ con
sắp đi ngủ. Xin Chúa gìn giữ con. Nếu con qua đời trước khi thức giấc, con
sẽ ẩn mình trong tay Chuá !" Vị bác sĩ thuật lại rằng, chiêù hôm đó ông đã
câù nguyện lần thứ nhất sau 30 năm quên lãng.
Thật vậy xin Chúa Thánh thần giúp chúng con biết sốt sắng câù nguyện,
trong xã hội luôn bận rộn naỳ, vì là đặc quyền cao quý Amen.
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