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Ngày 4/01: Mùa Giáng Sinh

Phúc Âm: Ga 1,35-42

"Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang
đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên Chúa.

Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo
mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?"

Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?"

Người đáp: "Hãy đến mà xem".

Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu.

Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là
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Ðấng Kitô".

Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha,
nghĩa là Ðá".

Suy niệm

TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG

(Ga 1, 35 – 42)

Có một hôm, cha bề trên của một hội dòng muốn cho các đệ tử của mình sống đức khó
nghèo!

Tuy nhiên, thao thức của ngài, ngài không chỉ nói, mà hôm ấy, ngài đã dẫn một nhóm đi đến
thăm một cha xứ tại một họ đạo ngay tại trung tâm thành phố. Khi đến nơi, nhóm đệ tử không
khỏi ngạc nhiên về lối sống giản dị, nghèo khó của cha xứ ấy! Phòng của ngài chỉ vỏn vẹn có
khoảng 6 mét vuông, trong đó, sách vở và những vật dụng cần thiết khác đã chiếm hết chỗ ngủ
của ngài. Trong phòng chỉ còn có một lối đi nhỏ bé chừng 40cm. Đêm về, ngài thường để gọn
sách vở lại và ngủ ngay trên lối đi.

Sau cuộc gặp gỡ đó, khi trở về, các đệ tử đã không dám đòi hỏi điều gì nữa, ngược lại, sẵn sàng
vui vẻ sống khó nghèo, bởi vì những gì đang có thì đã hơn hẳn cha xứ của một họ đạo rồi!

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Gioan giới thiệu Đức Giêsu là "Chiên Thiên Chúa, là
Đấng xóa bỏ tội trần gian", ngay lập tức đã có hai môn đệ đến gặp Đức Giêsu, khi thấy họ, Ngài
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đã hỏi họ đi đâu và tìm ai? Họ đã thưa với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?"; Đức Giêsu đã
mời họ đến và xem chỗ của Ngài, họ đã đi và ở lại ngày hôm ấy, sau đó một trong hai người là
Anrê đã đi theo Đức Giêsu.

"Hãy đến mà xem", ấy là lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho hai môn đệ của ông Gioan. Khi
nói: "Hãy đến mà xem", Ngài muốn các ông phải có kinh nghiệm thực sự về Ngài, chứ không
phải chỉ có nghe Gioan nói rồi đi theo... Vì khi đến và xem, các ông sẽ thấy tận mắt đời sống và
việc làm của Đức Giêsu. Như thế, lựa chọn đi theo Chúa hay không là tùy thuộc vào quyết định
của các ông sau khi đã cảm nghiệm.

"Hãy đến mà xem", Đức Giêsu không muốn họ chỉ tin rằng "có" Ngài, mà khi đến và xem, Đức
Giêsu muốn các ông tin "vào" Ngài. Bởi tin "vào" Đức Giêsu không có nghĩa thuần túy là chấp
nhận một giáo điều nào đó, mà là chấp nhận chính Ngài cũng như sứ vụ của Ngài.

Nói khác đi, tin "vào" Đức Giêsu chính là có một kinh nghiệm sống động, gần gũi đến riêng tư
về Ngài. Khi tin "vào" Ngài như thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ đặt Ngài làm trung tâm cuộc
đời và sứ vụ của họ. Nếu không có một kinh nghiệm thì trong khi thi hành sứ vụ, các ông sẽ tìm
cách làm theo ý riêng và quy chiếu mọi sự về phía các ông thay về Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: "Hãy đến mà xem" để có kinh nghiệm thực sự về
Thiên Chúa. Bởi nếu có đến tận nơi và xem cho kỹ thì mới có những lời chứng hùng hồn về
Thiên Chúa trong cuộc đời và sứ vụ của mình được! Nếu không, lời chứng của chúng ta có khi
chỉ dừng lại trên giấy tờ, những khái niệm trừu tượng, không ăn nhập gì với con người và cuộc
sống hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho tinh thần của hai môn đệ Gioan khi xưa được trở nên
lựa chọn của chính chúng con ngày hôm nay khi chúng con sẵn sàng "đến và xem" rồi ở
lại với Chúa để được hạnh phúc đời đời. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP
KÍnh chuyển:
Hồng

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