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Thấy rõ và hiểu rõ cho chính mình trước đã.

Chúa Nhật thứ 8 mùa thường niên Phúc Âm thánh Luca 6:39-49

Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của mùa thường niên trước khi chúng mình
bước vào Mùa Chay, sẽ được bắt đầu với thứ Tư Lễ Tro trong tuần này. Các bài đọc phụng
vụ hôm nay sẽ giúp chúng mình bước vào mùa Chay với một tâm tình sẵn sàng thay đổi
những lối sống, những hành động và suy nghĩ của mỗi người chúng mình để phù hợp với
nhũng tâm tình trở về “xé lòng đừng xé áo”, và đổi mới của Mùa Chay Thánh.

Bài đọc một cho chúng mình thấy những vấn nạn của những lời nói. Những yểu điểm, những tật
xấu có thể sẽ được nhận ra qua những ngôn từ được phát ra từ môi miệng của mỗi người. Điều
này có lẽ sẽ giúp chúng mình nghĩ đến bí tích hòa giải nhiều hơn nữa.

Bài Phúc Âm của Thánh Luca cho chúng mình thấy rất nhiều hình ảnh sống động và phong
phú. Đầu tiên là hình ảnh một người mù cố gắng hướng dẫn người mù khác. Thứ đến, một người
kia chỉ nhìn thấy “cái rác” nhỏ trong mắt người khác, mà không nhận ra “cái xà gỗ” lớn trong
mắt của chính mình. Rồi đến hình ảnh của một cặp cây, một cây tốt và một cây xấu. Qua những
hình ảnh này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy suy nghĩ xem chúng nó đã và sẽ giúp họ
những gì và như thế nào khi họ đi theo Ngài. Còn chúng mình là những người Công Giáo cũng
tin và theo Thầy Giêsu thì sao?? Những hình ảnh nào trong bài Phúc Âm đã gợi lên những ân
sủng cùng những điều thách đố gì cho mỗi cá nhân, cho nhóm và cho cộng đoàn giáo xứ của
chúng mình!?

Chúa Giêsu đã hỏi những câu hỏi tu đức khi Ngài nói: "Người mù có thể dẫn người mù được
chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?” (Luca 6:39). Ý tưởng về một người mù hướng dẫn một
người mù khác nói cho chúng mình biết rằng chúng mình được kêu gọi hãy cẩn thận khi chọn
lựa khi đi theo một người nào đó. Đây quả thật là một sứ điệp quan trọng cho cuộc sống, vì
ngoài kia nơi xã hội mà chúng mình đang sinh sống có quá nhiều những “sư phụ” hay những
chuyên gia. Những “sư phụ” này sẵn sàng thống trị và hướng dẫn những vấn đề trong đời sống
của chúng mình như: tâm linh, tài chánh, y tế, gia đình, kinh doanh, v.v... Thường thì những “sư
phụ” này theo đuổi những kế hoạch ích kỷ và bí mật của họ. Và có thể là họ cũng bị mù quáng
nhưng họ vẫn muốn lợi dụng sự mỏng dòn, nhẹ dạ của mỗi người chúng mình. Vì thế, thật là
quan trọng khi chúng mình chọn lựa một người hướng dẫn, nhất là người hướng dẫn về tinh thần

1/3

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - CN8TN-C

và tâm linh. Chúa Giêsu cũng nói rất rõ ràng rằng chúng mình không thể làm công việc cố vấn
hướng dẫn người khác trừ khi chúng mình đã thấy rõ và hiểu rõ về vấn đề nào đó cho chính
mình trước đã.

Trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu nói: "Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong
chính mắt ngươi thì lại không thấy? ...Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã,.”
(LK 6;41-42) Những câu nói như thế này liên quan đến những thái độ phán xét. Ai mà tự đặt
mình lên làm quan tòa xét đoán những lỗi lầm của người khác thì trước tiên phải ý thức được
rằng chính họ cũng là những người có đầy những khuyết điểm và thiếu xót. Chúa Giêsu không
bao giờ có ý định khuyên chúng mình hãy chấp nhận một cách mù quáng tất cả những gì
chúng mình nghe và thấy trong cuộc sống. Nhưng Chúa Giêsu đã nói “Qua những hoa trái của
họ các con sẽ nhận ra được họ.” Câu nói này khẳng định cho chúng mình rằng mọi sự, mọi
việc cần phải trải qua một cuộc suy nghĩ chính chắn; nhờ đó chúng mình sẽ phân biệt được
những tốt xấu của sự việc. Việc nhận định này rất quan trọng và cần thiết vì chúng mình đang
sống trong một thời đại mà có qúa nhiều điều tốt lẫn lộn với những điều xấu rất khó phân biệt.
Tuy nhiên nếu không cẩn thận trong việc nhận định sẽ dẫn đền một việc tai hại có thể làm cho
chúng mình trở nên những người “tự phụ, tự mãn,” nếu chúng minh không có lòng khiêm hạ tự
nhận mình cũng là những người “tội lỗi.” Qua kinh nghiệm của cuộc sống chúng mình thấy rằng
“phe tả cũng không được miễn trừ khỏi những sự vương mắc vào những tội lỗi của tính kiêu
ngạo, xét đoán như bên phe hữu.”

Bài đọc một của Chúa Nhật tuần này thách đố chúng mình hãy để ý đến những suy nghĩ, lời nói
và việc làm của chúng mình. Các giáo huấn của Phúc Âm trong Phúc Âm thánh Luca mời gọi
chúng mình hai điều: Thứ nhất hãy cẩn thận khi chọn người hướng dẫn, đặc biệt là về vấn đề
tâm linh. Thứ hai quan trọng hơn nữa là hãy luôn xét đoán chính bản thân mình trước đã rồi hãy
xét đoán đến người khác.

Qua cầu nguyện chúng mình hãy cầu xin Thiên Chúa tách chúng mình ra khỏi sự nhẹ dạ
và những tội lỗi của sự vô cảm, xét đoán và xin Ngài ban ơn để chúng mình có thể bước đi
trên con đường đức tin sâu đậm hơn trong hành trình của mùa Chay sắp tởi trong năm
nay.

Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn
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