SONG VÀ CHIA SẺ LC -TỔNG GIÁO PHẬN HÀNOI

Thứ năm tuần XXIX thường niên

Phúc Âm: Lc 12, 49-53

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".

Tin Mừng theo Thánh Luca: VÌ SỐNG TIN MỪNG MÀ CÓ CHIA RẼ TRONG GIA ĐÌNH

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và
Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc
khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian
ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.Vì từ nay, năm
người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba:
cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái
chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Suy niệm

BÌNH AN ĐÍCH THẬT LÀ GÌ?

(Lc 12,49-53)

Những trang Tin Mừng trước, Đức Giêsu nhấn mạnh đến thái độ tỉnh thức và sẵn sàng để đón
chờ Chúa đến. Nếu không tỉnh thức, chúng ta sẽ gặp phải sự đau khổ, bất hạnh, bởi vì chính
lúc không ngờ, Con Người sẽ đến. Sang bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chuyển sang một
hướng khác, một đề tài liên quan trực tiếp đến sứ mạng và chương trình cứu độ của Ngài khi
loan báo về cuộc thương khó cũng như cái chết, đồng thời cũng xác định những hệ quả của
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những người đón nhận Tin Mừng.

Trước tiên, Đức Giêsu muốn tiên báo về chính cái chết của mình: "Thầy phải chịu một phép
rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất".

Sau khi đã nói về sứ mạng của mình, Đức Giêsu muốn đi xa hơn để tiên báo về những hệ lụy sẽ
xảy đến cho cuộc đời của những người tin và theo Ngài, Ngài nói: "Các con tưởng rằng Thầy
đến đem hòa bình cho trần gian? Thầy bảo cho các con biết: không phải thế đâu, nhưng là đem
sự chia rẽ" (Lc 12,49.51). Mới nghe, chúng ta có cảm tưởng rất nghịch lý và mâu thuẫn nội tại.
Nhưng không! Qua câu nói đó, Đức Giêsu muốn cho chúng ta hiểu một cách sâu xa hơn rằng:
không phải Đức Giêsu đến để đem hòa bình theo kiểu trần gian, mà là một nền hòa bình của
Thiên Chúa và chỉ dành cho những ai xây dựng đời mình từ nền tảng Tin Mừng mà thôi. Hòa
bình này là một thứ mà tiền không mua được, quyền cao chức trọng cũng chẳng có. Thứ hoà
bình của Thiên Chúa mà Đức Giêsu mang đến, người ta chỉ có thể nhận được sau khi đã cố
gắng chiến đấu để sống theo Tin Mừng của Ngài. Còn những ai không yêu mến, trung thành và
tuân giữ thì sẽ không bao giờ gặp được bình an thực sự. Nhưng ngược lại, họ sẽ bất hạnh và
chống đối lại hòa bình của Đức Giêsu nơi anh chị em khác.

Thật vậy, trong thực tế, chúng ta thấy rất rõ sự mâu thuẫn này ngay từ trong gia đình. Cha
chống lại con, con chống lại cha; nàng dâu, mẹ chồng chống đối nhau; anh chị em phản bội
lẫn nhau là chuyện bình thường. Tất cả khởi đi từ những lựa chọn thuộc về giá trị sống. Những
người chọn Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài làm lẽ sống, chắc hẳn sẽ bị những người trong
nhà không ưa, không thích bởi vì những người đó, họ đối lập hoàn toàn với những người môn đệ
của Đức Giêsu, nên họ chọn cho mình sự đảm bảo nơi tiền, quyền và những thứ vui khác...

Trong số 118 thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta, hẳn có quá nhiều người bị chính con ruột
hay người thân trong huyết tộc bán đứng bằng cách báo với vua quan để nhận tiền thưởng, hay
thăng quan tiến chức, hoặc thỏa mãn cơn giận... nhiều khi chỉ vì những lời dạy dỗ của các ngài
dựa trên Tin Mừng của Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con bình an của Chúa. Xin cho chúng con cam đảm
đón nhận và giữ gìn sự bình an đó trong cuộc sống của chúng con mãi mãi, để chúng con được
hạnh phúc thật. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP
KÍnh chuyển:
Hồng
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