CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - TAM NHẬT THÁNH

Anh Le chuyển

Thứ Năm Tuần Thánh

Chúa Nâng Niu Bàn Chân Con

Tình yêu luôn đòi sự hiến dâng cho nhau. Hiến dâng là trao ban. Trao ban thể xác. Trao ban
con tim. Tình yêu trao ban đến hy sinh mọi sự từ của cải, thời gian cho người mình yêu. Trao
ban đến quên bản thân để dành trọn cuộc đời cho người mình yêu.

Tình yêu hiến dâng ấy ta vẫn thấy bàng bạc quanh ta. Cha mẹ yêu con nên hy sinh vất vả, làm
lụng, kiếm tiền lo cho con cái ăn học. Vợ chồng yêu nhau nên hy sinh chăm sóc hầu mang lại
hạnh phúc cho nhau. Con cái yêu thương cha mẹ thì phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Những vĩ
nhân trên thế giới được mọi người nhìn nhận vì họ đã hy sinh dấn thân không mệt mỏi để thăng
tiến xã hội, để góp phần xây dựng công lý và hòa bình cho nhân loại. Sự hy sinh càng nhiều
càng làm cho tình yêu càng thêm cao cả. Có những hy sinh âm thầm và cũng có những hy sinh
công khai. Có những việc làm lặng lẽ nhưng cũng có những công việc ồn ào. Điều quan trọng là
ta biết đặt tình yêu vào trong mỗi công việc với trọng lượng là bao nhiêu?

Tình yêu không chỉ nói bằng lời. Tình yêu chân tình cần thể hiện qua hành động. Nói về sự hy
sinh cao đẹp cho tình yêu xem ra rất dễ, và cũng rất nhiều người có thể nói, nhưng khi phải đối
diện với hy sinh, với trao ban xem ra chẳng mấy ai dám vượt qua! Rất nhiều người đã sợ trách
nhiệm nên bỏ trốn. Nói xây dựng giáo xứ thì dễ, nhưng khi phải đóng góp thì rút lui. Giới trẻ hôm
nay yêu nhau thì dễ, dẫn nhau vào nhà nghỉ càng dễ, nhưng khi phải nhận trách nhiệm về thai
nhi thì trốn, và dẫnnhau đi phá thai. Con người hôm nay chọn sống thực dụng hơn là hy sinh. Họ
luôn đặt lợi ích, nhu cầu bản thân hơn người mình yêu đến nỗi có thể làm như người xưa từng
nói : "giầu đổi bạn, sang đổi vợ".

Hôm nay thứ năm Tuần Thánh Giáo hội mời gọi chúng ta hãy học cùng Thầy Giê-su bài học
"Yêu thương và phục vụ" mà Ngài đã thực hành trong bữa tiệc ly giã từ các môn sinh.

1/7

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - TAM NHẬT THÁNH

Khởi đầu là hành vi cúi xuống rửa chân cho các môn sinh. Chúa Giê-su cúi xuống rửa chân như
hình ảnh người cha ,người mẹ rửa chân cho con cái mỗi ngày. Việc rửa chân ấy muốn nói lên
trách nhiệm của người lớn phải gìn giữ bảo vệ bề dưới khỏi mọi vết nhơ của bụi trần, phải dám
lau đi những cái xấu đang bám vào thân thể và có khi làm hoen ố tâm hồn những người mình
coi sóc. Việc làm cao cả đầy trách nhiệm ấy khiến Phê-rô không hiểu nên mới nói: "không đời
nào Thầy lại rửa chân cho con", nhưng Chúa Giê-su đã nói với Phê-rô : "việc của Thầy làm giờ
này các con không hiểu nhưng sau này sẽ hiểu". Bởi theo lẽ thường thì người có quyền, có tiền
luôn đòi người khác phục vụ, và có khi chính lối sống tội lỗi của họ lại gây gương mù, gương xấu
và làm hoen ô tâm hồn người dưới. Vì thế, khi Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ, Ngài
cũng muốn nói với các người có chức quyền còn phải có bổn phận trông nom, bảo vệ, thậm chí
cúi mình khiêm hạ để rửa chân cho người thuộc hạ nhằm bảo vệ họ khỏi mọi vết nhơ của sự dữ,
phải cúi xuống lau đi những bợn nhơ đang làm hoen ố hình ảnh Chúa nơi những người mình có
bổn phận trông nom.

Tiếp đến là trao ban bánh và rượu, qua đây Chúa Giê-su đã nói đến việc chính Thân Thể Ngài
trở nên hiến tế cứu độ cho nhân loại. Thế nên, khi trao ban bánh và rượu là chính Mình Máu
Thánh Chúa Kytô, là Ngài cũng mời gọi các môn sinh cùng chia sẻ chén đắng cuộc tử nạn với
Ngài.

Chúng ta biết rằng, trên bàn thờ tế lễ Giáo hội buộc phải có tượng Chúa chịu nạn, chính là để
nhắc nhở chúng ta phải hy sinh, phải dâng hiến mình như Chúa Giêsu đã hiến dâng. Phải đóng
góp phần chúng ta như Mẹ Maria đã đóng góp chính nỗi đau khổ xé nát lòng mình, hiệp thông
với đau khổ của Chúa Giêsu để dâng lên Chúa Cha. Phải đóng góp phần chúng ta như Gioan
đứng sát cây thập giá để nói lên tình yêu thuỷ chung sắt son với Thầy, cho dù phải cùng Thầy
trải qua những cam go của đỉnh đồi Calve.

Bài học của ngày Thứ Năm Tuần Thánh là bài học của tinh thần trách nhiệm và lòng hy sinh
quên mình. Trách nhiệm của bề trên phải bảo vệ bề dưới khỏi sự dữ. Trách nhiệm của từng
người là phải góp công, góp sức mình để kiến tạo thế giới ngày một tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, xin nhận lấy hạt lúa chấp nhận phân huỷ, mục nát là cuộc đời chúng con. Dưới cối
xay của bổn phận trong bậc sống của mình, của những thập giá đắng cay trong những thất bại,
bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, . . . Xin cho con được nghiền nát cho Chúa, cho dẫu tâm hồn và thân xác
của con có tan nát nhưng xin cho ngọn lửa tình yêu mến làm con trở nên một tấm bánh tinh
tuyền hiến dâng cho Thiên Chúa. Amen
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Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Sáu Tuần Thánh

Dừng Bước Chiêm Ngắm Thập Giá Chúa

Khi hình dung quang cảnh ngày Thứ Sáu Tử Nạn của Chúa Giê-su cách đây hơn 2000 năm,
cha nhạc sỹ Kim Long đã mô tả một quang cảnh thật ảm đảm, hãi hùng. Cả một bầu trời tang
tóc, sợ hãi, lo âu bao trùm khiến các môn đệ và nhiều người thân đã bỏ trốn, chỉ còn lác đác
ven đường vài người hiếu kỳ đứng xem cảnh tượng thê lương ấy.

Lời ca như mời gọi người xưa và cả người ngày nay đang đi qua con đường đau khổ ấy hãy dừng
lại để chiêm ngắm cái chết của Con Chúa Trời. Đây là cái chết vì yêu nhân loại, nhưng đi qua
cái chết vì yêu, Con Chúa Trời mở ra cho nhân loại một chân trời mới, một quê trời vinh phúc
dành cho những ai đã cùng đi qua với Chúa con đường khổ giá sẽ đạt tới bến bờ hạnh phúc. Nơi
đó không còn nước mắt khổ đau. Nơi đó là bình minh mang lại ánh sáng sau đêm dài tối tăm.

"Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm
Chúa Chí Tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau.
Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời
Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê Trời"

Thực vậy, Chúa Giê-su khi bước lên Thập giá dường như Ngài đã nghĩ tới nhân loại, vì yêu nhân
loại mà Ngài chấp nhận cái chết đền tội cho nhân loại. Ngài biết sự dữ rất mạnh nhưng chỉ có
cách đối đầu và chiến thắng sự dữ mới mang lại bình an cho nhân loại.

Có lẽ, chỉ mình Chúa mới nhìn thấy hết nỗi thống khổ của nhân loại khi sự dữ thống trị con
người. Ngài rất đau buồn khi nhìn thấy những khổ đau của nhân loại. Và Ngài vẫn đang chờ
mong con cái Ngài hãy đừng quên trên thập giá Chúa đang nghĩ đến chúng ta. Chúng ta không
cô đơn. Hãy tin tưởng và tín thác vào tình thương của Thiên Chúa.
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Và chính trong tâm tình đó, Chúa cũng đang mời gọi "hỡi tất cả những ai đang mang gánh nặng
nề, hãy đến với Ta". Chúa đang nhìn thấy biết bao nỗi khổ của nhân loại phải trải qua bởi dịch
bệnh, bởi đói nghèo. Chúa cũng đang nhìn thấy biết bao người đang mang gánh nặng nề bởi
cuộc sống mưu sinh khó khăn vất vả, có khi còn bệnh tật đeo bám thân thể. Chúa mời gọi hỡi
những ai đang đi qua con đường thập giá với Chúa hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa.
Ngài đã chiến thắng sự dữ. Ngài sẽ thêm sức mạnh để chúng ta đủ sức đón nhận mọi thập giá.
Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy biết đón nhận mọi sự trong thánh ý Chúa để ngày sau cùng
được hưởng vinh phúc quê trời.

Hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy dừng lại chiêm ngắm cái chết vì
yêu của Chúa trên thập giá. Hãy dâng lên Chúa chính khổ giá của chúng ta để kết hợp với hiến
tế tình yêu của Chúa dâng lên Chúa Cha để cứu độ trần gian.

Ước gì chúng ta luôn biết sống trong tâm tình tri ân tình yêu cao vời của Chúa. Ước gì chúng ta
luôn biết trân trọng quà tặng tình yêu của Chúa bằng việc trung thành với giao ước của Chúa,
và biết noi gương Chúa mà tận hiến hy sinh cho tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Xin giúp chúng con luôn sống trong ân
nghĩa của Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Chúa Phục Sinh

THINH LẶNG CHỜ ĐỢI

"Phong tỏa"! nghe đến 2 từ phong tỏa tự nhiên ta thấy một bầu khí hãi hùng đang bao trùm nơi
bị phong tỏa. Khi Thành phố bị phong tỏa sẽ dẫn đến một không gian tĩnh mịch lan tỏa khắp
mọi ngóc ngách phố phường. Khởi đầu từ thành phố Vũ Hán, qua truyền thông ta thấy một
thành phố tiêu điều, im lìm đầy sợ hãi với khói đen ngút trời của sự chết đang thống lĩnh. Và rồi,
cảnh vắng vẻ ấy, đã lan tỏa đến khắp nơi trên thế giới. Có lúc sân bay vắng lặng, sân ga không
bóng người. Có những con phố im lìm, xa xa thấp thoáng vài bóng người lẻ loi, cô độc .. ..
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Cũng tại Co Vy của Vũ Hán mà có ai đó viết rằng:

"Phố xá bỗng lặng thinh trong tiếng thở dài não nề

Phố phường vắng lặng,

Đâu rồi cảnh ồn ào, nhộn nhịp

Đâu rồi không khí tấp nập, hấp dẫn lúc tan ca

Đâu rồi không gian chật chội, vội vàng khi đi làm

Hàng tá lời than vãn, tiếng kêu ca của ta, của người..."

Có lẽ, không một ai nghĩ thế giới ồn ào này lại có khoảng thời gian tĩnh lặng và lòng người tê tái,
thất vọng đầy sợ hãi vì sự dữ bao trùm khắp mọi nơi trong đại dịch Covid này.

Và cho tới hôm nay khi thế giới đã có Vắc xin ngừa dịch Cúm Tàu con người mới thấy thở phào
nhẹ nhõm. Và con tim đã vui trở lại. Niềm vui của phố xá lại nhộn nhịp. Người người lại có thể
tay bắt mặt mừng khi gặp nhau nơi làm việc hay nơi tiệc tùng vui chơi.

Hôm nay thứ bảy Tuần Thánh. Phụng vụ gợi lại cho chúng ta một bầu khí, một khung cảnh
cũng lặng lẽ, tiêu điều, đầy khiếp sợ nơi các tông đồ của Thầy Giê-su. Thầy đã chết. Thầy được
an táng trong mồ. Trò hoảng loạn. Kẻ xuôi Nam người ngược Bắc. Có những bước chân cô đơn
và lòng tê tái như hai Môn đệ trở về Emmau. Có những lối đi độc hành như Tô-ma rời xa đồng
bạn. Có cả cái chết tuyệt vọng của Giuda. Số còn lại bám trụ trong nhà tiệc ly cửa đóng then
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cài. Một khung cảnh nghẹt thở chờ đợi phép nhiệm màu. Một tia hy vọng duy nhất là Thầy
Giê-su sẽ đánh tan xiềng xích sự chết để trỗi dậy theo như lời đã hứa: "Sau ba ngày Ta sẽ sống
lại".

Tin mừng kể lại rằng Maria Madalena đã ra thăm mồ từ tảng sáng. Cô đã sửng sốt, bàng hoàng
khi tảng đá cửa mồ đã được lăn ra. Cô bước vào mồ nhưng không thấy Thầy. Sự sợ hãi đã che
mắt Maria Madalena khiến cô không nhận ra Thầy đã sống lại mà tưởng rằng một người làm
vườn đang ở trước mộ Thầy Giê-su. Nhưng chính trong tận cùng của sự tuyệt vọng ấy, chính
trong thử thách mịt mù ấy, cô đã được tặng ban một món quà không phải trên đôi tay, nhưng
món quà ấy được trao tặng vào chính con tim. Thầy Giê-su đã Phục Sinh và Ngài đã gọi tên cô
một cách thân mật, ngọt ngào. Maria. Cô reo lên: Rabboni nghĩa là "Oh Thầy"! Rabboni từ nay
đã trở thành tiếng gọi của niềm vui của hạnh phúc. Người hành khất mù lòa đã từng gọi Rabboni
để nhờ đó mà anh gặp Chúa và được sáng mắt. Maria đã thốt lên Rabboni trong vui mừng để từ
nay niềm vui đã trở lại, và nỗi ưu sầu đã tan biến.

Quả thực, sau đêm dài là ánh bình minh. Thiên Chúa không bao giờ để cho kẻ tin vào Ngài phải
thất vọng. Khi Đức Ky-tô trỗi dậy Ngài sẽ công bố cho toàn thế giới về sự dữ đã bị đánh bại,
thần chết đã bị đẩy lui.

Và hôm nay, Chúa đã sống lại nào chúng ta hãy vui lên. Hôm nay chúng ta có thể gọi Chúa
phục sinh bằng lối gọi thân thương rằng "Rabboni". Khi cuộc đời chúng ta đầy nước mắt khổ
đau, đầy những thao thức như Maria thì hãy tin rằng Thầy Giê-su đang hiện diện ở gần bên
chúng ta, chỉ cần quay về Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa hiện diện và đang gọi tên chúng ta. Khi
chúng ta đang đi vào những ngõ ngách tối tăm đầy sợ hãi, hãy mạnh dạn gọi "Rabboni" xin cứu
con như người hành khất mù loà, chúng ta sẽ được Chúa ân cần chăm sóc.

Một điều mà chúng ta cần lưu ý là các môn đệ chỉ vượt qua được nỗi sợ hãi và tâm hồn vui tươi
an bình khi các ngài tin nhận Thầy Giê-su đã phục sinh. Chính niềm tin Chúa đã phục sinh
mang lại cho các tông đồ tâm trạng mới và giải thoát các ông khỏi mọi âu lo.

Nguyện xin Chúa Giê-su phục sinh đã mang lại niềm vui bình an cho các tông đồ sau một chuỗi
khoảng lặng lo âu sợ hãi, xin Chúa cũng đến và mang lại bình an cho chúng con hôm nay.
Amen
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Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

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