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Thứ Hai 28/06/2021 – Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

– Con đường theo Chúa.

Lời Chúa: Mt 8, 18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang
qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng
xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không
có chỗ gối đầu".

Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con
trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Suy Niệm 2: Được và mất

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Thiên Chúa bắt ta phải có lựa chọn tuyệt đối, dứt khoát. Giữa Thiên Chúa và thế gian.
Chọn Thiên Chúa ta phải cam lòng mất tất cả những gì thuộc về trần gian. "Thưa Thầy,
Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo". Thật là một tâm hồn quảng đại.

Yêu mến chân thành. Nhưng Chúa trả lời quyết liệt: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng
Con Người không có chỗ tựa đầu". Thật là ghê gớm. Muốn đi theo dù đi đến đâu. Nhưng không
có "đâu" để mà theo. Không có nơi đi. Không có nơi đến. Hư vô. Từ bỏ hết. Không có chỗ tựa
đầu nữa. Đừng tựa vào gì khác. Chỉ một mình Chúa thôi. Chọn lựa dứt khoát quá. Đau đớn quá.
Vì phải từ bỏ cả những mối thân tình rất quý giá như cha mẹ. "Xin cho phép con về chôn cất cha
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con trước đã...Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ". Hãy dứt khoát giã từ cõi
chết. Theo Chúa là đi vào cõi sống. Chúa là sự sống. Có sự sống là có tất cả.

Đó là điều tổ phụ Áp-ra-ham đã chứng nghiệm. Lót đã chọn thế gian. Đến cư ngụ tại thành
Xơ-đôm phồn vinh. Nhưng rồi mất tất cả. Bà Lót vì tiếc sót của cải. Quay đầu nhìn lại. Nên cũng
hoá tượng muối. Đuổi theo hư ảo trần gian. Ta cũng trở nên phù du bọt bèo. Áp-ra-ham chỉ
chọn Chúa. Ở đâu cũng được. Miễn là ở trong Chúa. Trong Lời Hứa của Chúa. Ông chọn ở trong
sa mạc. Khô khan cằn cỗi. Nhưng vì ở trong Chúa. Nên ông được tất cả. Được trở nên bạn hữu
của Chúa. Được tham dự vào chương trình của Chúa: "Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp
làm chăng? Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh, và nhờ nó mọi dân tộc sẽ được chúc
phúc". Nhờ đó ông cứu được Lót và gia đình khỏi tai hoạ (năm lẻ).

Tiên tri A-mốt nhắc lại cho dân biết chân lý quan trọng này. Khi họ chọn Chúa. Họ được tất cả.
Thắng quân đội Ai-cập. Chiếm đất E-mô-ri: "Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường để các ngươi chiếm đất của người E-mô-ri".
Dù người E-mô-ri "cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi". Nhưng giờ đây dân
đã phản bội. Chọn thế gian chứ không chọn Chúa. "Tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ...Vì chúng
bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ
yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ..Và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa". Vì thế Chúa sẽ phạt họ. Họ sẽ mất tất cả. "Vậy này
đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất". Mọi người sẽ chết. Họ
sẽ mất tất cả (năm chẵn).
*Bỏ tất cả để TÌM Chúa. Ta sẽ được tất cả. Bỏ Chúa để THAM tất cả. Ta sẽ mất tất cả. Vì
Chúa là tất cả.
Kính chuyển:
Hồng

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