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GỢI Ý SUY NIỆM/ CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C

Lời Chúa : Lc 9,28b-36

Gần đến giờ kết thúc sứ mệnh cứu thế của Ngài, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện như Ngài
thường làm. Nhưng lần nầy không chỉ một mình Ngài mà Ngài lại dẩn ba môn đệ đi theo.
Đó là những ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ba tướng lãnh trong nhóm môn đệ của Ngài.
Các ông sẽ là những người sẽ lãnh một vai trò quan trọng sau nầy.

Đang lúc Ngài cầu nguyện, các ông ngủ mê mệt. Đến lúc thức dậy, một cảnh tượng huy hoàng
làm các ông choáng váng. Chúa Giêsu sáng chói rực rỡ. Áo Ngài trắng tinh chói lòa. Ngài đang
đàm đạo với hai nhân vật quan trọng của Cựu Ước là ông Môsê và ông Êlia. Hai ông cũng rạng
ngời vinh hiển. Hai ông nói gì với Chúa Giêsu ? Thánh Luca chỉ nói vỏn vẹn một câu : " Hai ông
nói về việc xuất hành Ngài sắp hoàn thành tại Giêrusalem". Thánh Luca dùng từ xuất hành chứ
không dùng từ ra đi. Chúng ta không biết hai ông đã nói gì với Chúa Giêsu, nhưng sự có mặt
của hai vị nầy rất có ý nghĩa. Môsê là nhà lãnh đạo kiên cường và xuất sắc nhất của dân Do
thái. Ông cũng là người đã giải phóng dân Do thái khỏi ách nô lệ Ai cập. Ông cũng là người cầm
đầu cuộc xuất hành của dân Do thái xưa. Ông xuất hiện với Chúa Giêsu hôm nay là để nói cho
chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu chính là vị cứu tinh của dân mới. Ngài xuất hành để đưa dân
Chúa vào chiến thắng, thoát khỏi ách nô lệ rội lỗi và được vào Đất Hứa là hạnh phúc chúng ta
đang mong chờ.

Ông Êlia hiện diện như một nhân chứng cho việc chiến thắng các tà thần. Ông đã tiêu diệt 450
tư tế của thần Baal trên núi Cacmen và đã đưa dân Do thái trở về với Chúa. Ông đã xuất hành
từ tuyệt vọng đến thành công. Ông được xem như một chiến sĩ bất khuất của Thiên Chúa. Sự
xuất hiện của ông trên núi với Chúa Giêsu nói lên cho chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp tục cuộc
chiến của ông và còn hơn thế nữa, Ngài đến tiêu diệt vương quốc của Xatan , như một người
quỷ ám đã nói : " Ông đến tiêu diệt chúng tôi hay sao ?". Cuộc chiến nầy sẽ kéo dài đến tận thế
và tướng lãnh của chúng ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng để toàn thắng.
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Chúa Giêsu rực sáng trước mặt các môn đệ chứng tỏ nguồn gốc thần linh của Ngài và để củng
cố niềm tin của ba môn đệ vì Ngài sắp đưa các ông vào đêm tối của cuộc tử nạn.Nhìn thấy thầy
mình rực sáng, Phêrô mừng rỡ và bảo : " Chúng con ở đây quá tuyệt ! Xin Thầy cho chúng con
cất ba lều cho Thầy và hai vị kia". Ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài và từ
đám mây có tiếng phán : "Đây là Con Ta, người đã được tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Ngài".
Và mọi sự trở lại như trước, chỉ còn Chúa Giêsu mà thôi.

Một đám mây ? Như trong Cựu Ước, Thiên Chúa ngự trong đám mây. Hôm nay cũng thế, Chúa
ngự xuống trên đám mây và xác nhận : " Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng
nghe lời Ngài". Đây là lần thứ hai, Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là Con của Ngài. Chúng ta
tin như thế, nhưng đức tin của chúng ta có ảnh hưởng gì đến đời sống thường ngày của chúng
ta không ? Hay đây chỉ là một biến cố không can gì đến chúng ta ?

Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta xác định lại niềm tin của chúng ta. Niềm tin phải đưa
tới vâng phục, vì thế, lắng nghe lời Chúa và tuân giữ là việc làm cần thiết. Tin cũng là đi vào
cuộc chiến chống sự dữ dưới mọi hình thức. Hình như chúng ta chỉ thích như Phêrô, chỉ muốn
dựng ba lều để sống an nhàn vô lo. Chúa Giêsu thì khác. Ngài là Con thiên Chúa, nhưng Ngài
đã mang thân nô lệ, sống như người trần thế, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Tin
vào Ngài là không dừng lại ở đỉnh núi Tabo mà đi đến đỉnh núi Sọ, là chấp nhận mọi khó khăn
cực nhọc của cuộc sống vì yêu mến Ngài chứ không vì bắt buộc. Núi Sọ không là điểm chấm
kết của mọi sự nhưng sẽ mở ra con đường cho phục sinh. Ánh sáng của núi Tabo vẫn không thể
bị dập tắt vì Con Thiên Chúa đã thắng thế gian và sẽ mãi là ngọn đèn soi cho mọi người đến
trong thê gian.

Ngài vẫn sống và ban sự sống cho chúng ta khi Ngài dùng quyền phép của Ngài để thể
hiện tình yêu của Ngài bằng cách trở nên một tấm bánh cho chúng ta ăn. Hãy đến dự vào
bàn tiệc tình yêu của Ngài để chúng ta trở nên giống như Ngài, là ánh sáng thế gian.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng
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