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THÁNH CA TIN MỪNG - CN13TN-A: MAT-THÊU 10, 37-42
Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe BinhAn. HXLy.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy: "Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là
một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ
không mất phần thưởng đâu.

Đón tiếp một em nhỏ, cho người thấp kém trong xã hội dù chỉ một ly nước lã, cũng là một việc
làm đáng được ân thưởng trên trời. Lý do giản dị là Chúa đã tự đồng hoá mình với những kẻ
mọn hèn (x. Mt 25,40-45).Tiếp đón và quảng đại giúp đỡ tha nhân với lòng mến là tiếp đón
Chúa. Lòng hiếu khách là một đức tính thiết yếu, một việc bổn phận "cho khách độ nhà" và
mang lại cho chúng ta những phần thưởng cao quý. Đối với tín hữu, hiếu khách là người "khi con
đãi khác ăn trưa hoặc ăn tối, đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giầu có, kẻo
họ cũng mời lại con.. Trái lại, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ
không có gì đáp lễ. Như vậy con mới thật có phúc" (Lc 14,14). Hiếu khách là "làm phúc tay phải,
đừng cho tay trái biết".

"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy...". Đây là lời mời gọi theo Chúa với lòng
yêu mến Ngài trên hết, trên mọi sự, trên cả tình thâm ruột thịt. Có những khi ta không hẳn là từ
chối Chúa, nhưng theo Ngài nửa vời, vì để cho tình cảm riêng tư xen vào, khiến ta không thực
hiện được điều Chúa muốn. Có lẽ ta thấy sự hiện diện của mình quá quan trọng đối với những ai
đó, đến nỗi quên đi sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong đời họ. Nếu như ta dám dấn
thân theo tiếng gọi, thì hãy phó thác tất cả cho lòng nhân từ của Chúa, vì tin rằng Ngài yêu
những người thân yêu của chúng ta còn hơn chính chúng ta; rằng Ngài có kế hoạch tốt nhất cho
họ. Đang khi đó vẫn có những trường hợp mà chúng ta đành bó tay, có yêu thương họ cỡ nào
chăng nữa cũng chẳng làm gì hơn cho họ. Hãy để cho mọi sự diễn ra theo ý muốn của Chúa,
dù tình cảnh trước mắt xem ra thật éo le, nhưng Chúa có cách của Chúa. Thật ra, mọi cái còn
đang ở phía trước, và tất cả đều nằm trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

"Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy". Thập giá được đón nhận
làm rơi xuống cái ảo tưởng, và cho thấy sự thật về chính mình; cho thấy mình là ai giữa những
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tạm bợ của cuộc đời này, và giúp mình nhận ra lẽ sống chân thật. Thập giá không chỉ là chấp
nhận những gian nan thống khổ, mà còn gắn liền với hy sinh và giũ bỏ ý riêng để ý Chúa được
hình thành. Mọi tránh né cũng như tìm cách che chắn cho mình khỏi những thập giá hằng ngày
đều là cách thức muốn phủ nhận Đức Kitô. Tất cả những gì gọi là con đường tắt, cuối cùng chỉ
là ngụy biện, trống rỗng và tự lừa dối mình. Bởi vì đích điểm của cuộc đời theo Chúa là đỉnh núi
Canvê, nơi Chúa Cha đang chờ đợi ta như đã chờ đợi chính Con yêu dấu của Ngài. Sau thập
giá mới là vinh quang ngàn đời mà Chúa muốn trao ban.

Tiếp đón không chỉ thuần túy là mở cửa nhà, mở hầu bao, mở chum nước, nhưng đúng hơn là
mở rộng con tim. Chỉ khi rộng mở tâm hồn, con người mới thật sự lớn lên trong cảm thông,
tương quan, tình thân, và hiệp nhất. Một tác giả đã nhận định: "Sống là phải mở ra. Như cánh
hoa mở ra với mặt trời, như dòng sông mở ra với biển khơi, như cơ thể mở ra với khí trời và ánh
nắng. Mở ra như thế là đòi hỏi thiết yếu của sự sống". Phương diện thể chất còn cần mở ra để
được sống, huống chi là phương diện tâm linh!

Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy rộng lòng quảng đại giúp đỡ những người khó
khăn, bất hạnh trong tâm tình mến yêu Chúa và tha nhân. Thiên Chúa trọng thưởng ở ngay đời
này và cả đời sau. Thiên Chúa sẽ trả công hậu hĩnh đến không ngờ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con dám sống chết cho tình yêu Chúa, cho chúng con biết: chân
thành hơn trong yêu thương, bác ái hơn trong lời nói, nhân từ hơn trong cách cư xử. Xin cho
cuộc đời chúng con mãi mãi là mùa hoa nhân ái. Amen.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
-------------------------------------
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