THƯ TÌNH CHÚA GỞI - ƯU TIÊN 1 SỐNG LỜI CHÚA

Thứ Bảy 10/10/2020 – Thứ Bảy tuần 27 thường niên. – Ưu tiên là tuân giữ lời Chúa

Lời Chúa: Lc 11, 27-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ
cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!"

Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: PHÚC THẬT

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Người phụ nữ ngợi khen Đức Mẹ cũng nói "Phúc thay". Chúa Giê-su cũng nói "Phúc thay".
Nhưng ở chiều kích và mức độ khác nhau. Người phụ nữ nói về hạnh phúc được làm mẹ. Chúa
Giê-su nói về hạnh phúc được làm con. Ai sinh ra thì làm mẹ. Ai tuân giữ thì làm con. Người phụ
nữ nói về người mẹ dưới thế. Chúa Giê-su nói về người con của Cha trên trời.

Sinh ra theo xác thịt sẽ trở thành mẹ theo cách nhìn trần gian. Tuân giữ lời Cha trên trời sẽ trở
thành con của Cha trên trời. Người phụ nữ nói về hữu hạn. Chúa Giê-su nói về vô hạn. Con chỉ
có một mẹ. Nhưng Cha thì có vô số con cái. Người phụ nữ nói về liên hệ huyết thống. Chúa
Giê-su nói về liên hệ thiêng liêng. Liên hệ huyết thống xác thịt thì chật hẹp, giới hạn. Liên hệ
thiêng liêng thì bao la mênh mông vô hạn. Người phụ nữ nói về liên hệ bề mặt. Chúa Giê-su nói
về liên hệ chiều sâu. Sinh ra là liên hệ bề mặt.

Nhưng nghe và tuân giữ tạo nên một liên hệ gắn bó sâu xa hơn nhiều. Thành ra lời "Phúc thay"
của người phụ nữ chỉ ở phương diện trần gian chóng qua. Lời "Phúc thay" của Chúa Giê-su mới
thật cao cả, sâu xa và vĩnh cửu. Đó là "Phúc Thật". Đức Mẹ ứng nghiệm cả ở hai chiều kích.
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Người phụ nữ thực sự muốn ca ngợi Đức Mẹ. Nhưng chưa xứng tầm. Chúa Giê-su phải sửa chữa
lại. Vừa nâng Đức Mẹ lên xứng tầm. Vừa mở rộng tới muôn người. Để ai nghe và tuân giữ Lời
Chúa cũng sẽ được hạnh phúc như Đức Mẹ.

Đó chính là điều thư Ga-lát khẳng định. Khi lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa ta có đức tin. "Nhờ
đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô". Chúng ta trở thành
con vì "bất cứ ai trong anh em được thành tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô". Là
con chúng ta sẽ đồng thừa tự với Chúa Giê-su. Được hưởng gia tài vinh quang thiên quốc. Đó là
phúc thật của chúng ta. (năm chẵn).

Điều đó không những ứng nghiệm cho mọi cá nhân. Mà còn cho mọi đất nước, mọi dân tộc. Rồi
sẽ đến những ngày của Chúa. Ngày ấy trở nên cuộc phán xét khủng khiếp cho những dân tộc
không nghe và không tuân giữ Lời Chúa. Họ sẽ bị kết án. Bị tàn lụi; "Ai cập sẽ nên chốn hoang
tàn. Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu, vì chúng đã dung bạo lực sát hại con cái Giu-đa;
chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ".

Còn những ai nghe và tuân giữ Lời Chúa sẽ trở thành Dân của Chúa. Sẽ được hưởng hạnh
phúc. "Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh, người ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa. Ngày
ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho, đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề, từ mọi khe suối Giu-đa,
nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn". Họ trở thành con cái Chúa. Trở thành một dân tộc. Đó là
phúc thật (năm lẻ).
Kính chuyển:
Hồng

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