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Anh Le chuyển
Le Chua Gie su La Vua

Sống Chân Thật Trong thế giới dối gian

Hôm nay lễ Chúa Ky-tô Vua, chúng ta được nghe lại lời xác quyết của Chúa Giê-su đến
trần gian là để làm chứng cho sự thật: "Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích
này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi".

Sự thật mà Chúa Giê-su làm chứng chính là giới thiệu cho nhân loại một vương quốc đầy ánh
sáng tình thương và chân thành. Một vương quốc không có bệnh thành tích mà chỉ có tinh thần
phục vụ một cách vô vị lợi. Một vương quốc mà con người tìm được tiếng nói chung khi biết tôn
trọng sự thật và công lý tình thương.

Chính Chúa Giê-su đã sống điều đó. Ngài đã sống cuộc đời không tìm hư danh mà chỉ biết
sống yêu thương phục vụ mọi phận người lầm than. Ngài cũng không làm để được báo cáo
thành tích mà chỉ biết cho đi mà không hề so đo tính toán. Ngài đã sống và bảo vệ chân lý cho
dù vì thế mà Ngài bị nhiều thế lực gian tà thù ghét và tìm cách loại trừ. Tuy nhiên, cuối cùng
Ngài vẫn toàn thắng. Sự dữ đã bị đẩy lùi. Sự gian dối của ma quỷ đã bị phơi bày. Thiên Chúa
đã làm chủ vạn vật và trái đất này.

Và hôm nay Chúa Giê-su vẫn mời gọi chúng ta hãy : "làm chứng cho sự thật. Và Ai đứng về
phía sự thật thì nghe tiếng Tôi".

Hơn bao giờ hết , xã hội hôm nay sự giả dối có mặt ở khắp nơi. Nói dối chằng chịt từ dưới lên
trên, dọc ngang ngang dọc, trong gia đình, trong công sở, nơi kinh doanh, trong thực thi pháp
luật...

Một xã hội giả dối thì không thể có sự thật và càng không thể có công lý và tình thương. Người
sống giả dối lại dễ tiến thân trên con đường danh vọng và tiền tài. Thế nên, người ta đua nhau
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sống giả dối để cầu vinh danh cho bản thân.

Một xã hội dối trá làm sao chúng ta có thể hy vọng xây dựng được một xã hội lành mạnhvăn
minh tình thương. Một xã hội dối trá sẽ cài cắm vào lương tâm con người từ thuở bé những hạt
giống xấu của gian dối, lừa gạt. . . và chắc chắn sau này những mần non ấy lớn lên trở thành
công bộc, họ sẽ gian dối bằng cách ăn bớt giờ làm, đục khoét người dân và báo cáo láo vềthành
tích, rồi nào là học giả bằng thật, học giả bằng giả, mua bằng cấp, và mua quan bán chức... để
leo lên những chức vụ cao hơn.

Hôm nay, lễ suy tôn Chúa làm Vua, Giáo hội nhắc nhở chúng ta, là Kytô hữu tức là công dân
của Nước Thiên Chúa chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự thật. Điều đó mời gọi chúng ta
phải cùng nhau loại trừ điều gian dối, chua ngoa và xây dựng một nền công lý và sự thật giữa
thế gian còn quá nhiều bất công và gian dối.

Vâng, cuộc đời sẽ vui hơn nếu người ta biết sống chân thành với nhau. Vợ chồng chân thành với
nhau trong nghĩa tình thuỷ chung. Người trong một đoàn thể, một xứ đạo sống chân thành với
nhau hầu loại trừ bệnh thành tích khoe trương. Và cuộc sống sẽ có công bằng khi chúng ta dám
làm chứng cho sự thật và bảo vệ sự thật. Đừng tìm thỏa hiệp để im lặng trước bất công và sa
đọa. Đừng vì danh vọng trần gian mà cúi đầu trước những bất công và sự xấu đang diễn ra
trước mắt chúng ta.

Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta biết xây dựng Nước Chúa ở trần gian bằng cuộc sống
chứng nhân cho tình yêu, cho chân lý và công bình giữa thế giới đầy giả dối hôm nay.
Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

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