CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- NGAY 10-8-2018
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Sinh Ký Tử Qui, sống gới thác về, đó là số phận nghiệt ngã đối với
những ai bi quan, nhưng cũng còn được gọi là phần thưởng dành cho những
người tin vào tính bất tử của phần Linh Hồn, và thân xác sẽ được Chúa cho
sống lại sau ngày phán xét chung.

Vâng, mỗi một người vừa mới sinh ra đã là một đứa bé nhỏ tí tị tèo teo, nhưng trong thân
phận dòn mỏng đó lại chứa một Linh Hồn bất tử. Lý do vĩnh tồn cả hồn lẫn xác thân
được kết hợp lại sau ngày phán xét chung thì nó nằm ở chỗ rất dễ hiểu. Đó là vì loài người
được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, là Thiên Chúa của họ, nên cũng được mang
tính bất tử. Loài người có sinh thì dĩ nhiên cũng có tử, và đây là chân lý không ai trong loài
người có thể thay đổi được vận số cũng như kỳ gian sống của họ trên cõi đất này. Sinh
ra để rồi chết nhưng trước khi chết họ có một kỳ gian để bước vào đời. Họ lang thang
khắp đó đây, vương vấn bụi trần bay trong gío.

Trải qua nhiều biến cảnh trước ngã rẽ của cuộc đời: giàu sang hèn mọn phú qúy không ai
sánh bằng cũng có; nghèo khổ bần cùng lê gót xin ăn hay phủ trong gấm vóc lụa là hoặc
ẩn mình trong khố rách áo ôm cũng có; khi thì nhung lụa là bây giờ tàn tạ hoa rơi giữa đường
cũng có. Cho nên bần hàn mấy rồi cũng xong, quyền uy lầu son gác tía mấy rồi cũng sạch,
địa vị cao sang mấy rồi cũng mất trắng, xa giá lọng che quyền qúi mấy rồi cũng sẽ trần như
nhộng, đẹp đẽ bẩm sinh hay chỉnh hình nhân tạo bằng phẫu thuật thẩm mỹ mấy rồi
cũng tan biến theo năm tháng với tuổi đời chồng chất...cuối cùng xác thân cũng đi vào lòng đất
chìm khuất tan rữa thành hư không, và rồi như hạt sương khuya tan chảy dưới ánh mặt trời,
mọi sự của thiên rồi sẽ trả địa. Đã biết sống là để được hửng thụ trong lầu sang gác
tía, nhưng rồi nghiệt ngã làm sao, khi đến cuối cuộc đời thì lưỡi hái của tử thần là cái chết
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vẫn tìm đến chẳng có ai trốn chạy được.

Thế nhưng, Trang Tin Mừng hôm nay hàm chứa một sự thật khi Chúa Yêsu nói về hình ảnh
hạt lúa rơi xuống bùn sình thối sống chết đi sinh hạt. Nghĩa là Hạt Lúa Có tử thì mới có Sinh.
Nghĩa là một khi xác thân được vùi vào lòng Đất là lúc sinh lại vào lòng trời. Do đó vấn đề
được lồng trong tin mừng mà mọi người và từng người dù ý thức hay không cũng đi qua.

Hôm nay hội thánh khơi lòng tín hữu một ơn sủng bằng câu chuyện bước qua
cõi chết để đi vào cõi vĩnh hằng.Chuyện kể rằng; Khi đức Thánh Cha bị cầm tù
được dẫn qua một vùng gần nơi mà thánh Lawrence tìm gặp. Vị thánh phó tế đã cố chen
chân và gặp được Đức Thánh Cha khả ái. Lawrence lớn tiếng kêu than với Đức Thánh Cha
rằng: Cha ơi, sao Cha để con lại một mình. Sao Cha không cho con đi với để được diễn
phúc đội triều thiên phúc vinh? Đức Thánh Cha bảo: được chứ. Con hãy về gom hết tài sản
của giáo hội rồi phân phát cho người nghèo.

Con sẽ theo được bước chân cha.Vị thánh này đã được vua vời vào hoàng cung và yêu
cầu ngài tổng thu và đem tài sản nạp cho vua. Ngài vâng lệnh nhưng không đem dâng cho
vua mà lại đi phân phát hết tài sản của giáo hội cho người nghèo rồi trình diện vua. Vua
hỏi cống vật đâu rồi. Ngài thưa: Của cải vua tích luỹ đầy trong kho giàu hơn của cải của
hội thánh và người nghèo, cho nên số tiền tôi thu được đã phân phát hết cho người nghèo
rồi...kết cục vua nổi giận và thánh nhân được phúc đội triều thiên vinh phúc như lời
khuyên của Đức Thánh Cha. Lawrence chịu thống khổ của lý hình và chiụ tử đạo vào
năm 258, nghĩa là 3 ngày sau Giáo Hoàng Sixtus II và 6 vị phó tế khác. Và hôm nay là ngày
được chọn để kính nhớ ngài.

Lawrence đã đi vào cửa tử do vua gài sẵn không con đường thoát nếu cưỡng
lệnh, nhưng vinh phúc chết vì người nghèo và cho người nghèo đã là hồng sủng. Chết đi để
được sinh ra lại trong nước hằng sống, để rồi đời đời được giáo hội vinh thăng làm mẫu
gương cho mọi tín hữu Kitô, nhất là những ai theo ơn gọi phó tế sống phục vụ qua bác ái
trở nên Ô Sin cho Chúa. Cho nên không lạ gì đoạn văn cuối cùng trong trình thuật tin mừng
đã cố ý lập lại khi thánh Yoan hữu ý viết: Bất cứ Ai Phục Vụ Thày thì phải theo bước chân
Thày. Thày ở đâu thì Kẻ Phục Vụ cũng ở đó. Ai Phục Vụ Thày thì Cha của Thày qúi
trọng người đó.

Những phó tế ngày nay ơn gọi theo bước chân Chúa nhiều vô kể, và ơn gọi
ngày càng đông. Họ sống và bắt chước một phần nào nhân đức của thánh Lawrence vị
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Phó Tế Vĩnh Viễn. Họ không quản ngại ký giấy tình nguyện không được trả lương, nhưng
là cùng với người phối ngẫu tô điểm cho lời Chúa dạy. Nghĩa là họ thực hiện theo như Đức
Kitô Thày chí thánh muốn họ trở nên tôi tớ của các tôi tớ. Họ phục vụ tha nhân đói
nghèo trong các trại tù, trong bệnh viện, ngoài Nursing home, nơi các quán ăn bác ái như
lau bàn ghế, bưng thực phẩm phân phát cho người nghèo. Họ làm như thế vì Thày Yêsu
dạy họ rằng: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình;
còn nếu nó chết đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt".

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Để kết thúc lời chia sẻ hôm nay, thiết
tưởng bạn và tôi cùng suy sâu nghĩ nặng về lời mà chính thánh Augustinô đã
nói về gương sáng của vị thánh phó tế vĩnh viễn tử vì đạo là thánh
Lawrence như sau trong bài giảng đầy hùnh khí của ngài rằng: "Anh em biết
rằng: trong Hội Thánh Rôma,
Lawrence đã thi
hành thiên chức phó tế thế nào, thì chính hôm nay đại lễ kính ngài, ngài cũng
đang trình bày về Máu Thánh Đức Kitô thể ấy, và chính tại đây, ngài đổ máu mình vì
thánh danh Đức Kitô". Amen
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