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Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật thứ III Mùa Chay năm C
Ngày 20 tháng 3, 2022
Phúc Âm Lc 13: 1-9
Nhu Cầu Phải Hối Cải
Khi có mấy người Do Thái thuật lại cho Chúa Giêsu về việc mấy người bị Philatô giết ở
Galilêa, Chúa bảo: "Các ngươi đừng tưởng mấy người ấy có nhiều tội hơn những người khác
đâu. Nhưng nếu các ngươi không hối cải, các ngươi cũng phải chết như vậy!"
Người lại thêm: "Các ngươi tưởng mấy người bị tháp Silôe đổ xuống mà chết, là người
tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, tất cả
các ngươi cũng sẽ phải chết như vậy."
Dân 2 thành phố Gomora và Sodoma cùng với Ninivê đêù phạm tội. Chỉ khác nhau là
Vua tôi thành Ninivê nghe thông báo của Tiên Tri Jona thì ăn năn thống hối, còn 2 thành kia thì
không, cho nên bị sinh diêm từ trời đổ xuống thiêu đốt. Nay hóa ra thành Biển Chết.
Mùa Chay là thì giờ cho chúng ta ăn năn thống hối, để được hưởng ơn Chúa cứu chuộc.
Mọi người chúng ta phải xám hối mới được cứu rỗi. Xám hối là điều kiện không thể thiếu để
được cứu độ .
Sám hối không có nghĩa là phải cau có ủ dột, nhưng là khiêm nhường nhận mình yếu
đuối, và an lòng cậy trông rằng lòng Chúa thương xót, sẽ tha hết mọi tội cho tôi vì cuộc tử nạn
của Đấng Cứu Thế.
Tự vấn
1.Tôi có cho rằng tôi không có tội gì, cho nên tôi không cần xám hối không?
2. Nếu đêm nay, Chúa đến gọi tôi đi, tôi đã sẵn sàng chưa?
3.Tôi lên xe đi chợ, đến Bác sĩ, đi nhà thờ ngày hôm nay, lòng tôi có bình an, nếu bất cứ
sự gì xẩy ra không?
Câu truyện có thật
Đức Tổng Giám Mục Fulton Shen, một vị giảng thuyết lừng danh trên đài truyền hình
quốc gia. Một lần kia đến dâng lễ cho nhà tù. Ngài khởi đầu bài giảng như thế này:
"Thưa anh em rất thân mến. Tất cả chúng ta đều có tội. Nhưng sự khác biệt giữa tôi và
anh em là: Anh em thì bị bắt. Còn tôi thì không." Mọi tù nhân đều tròn xoe đôi mắt và lắng tai
nghe từng lời bài giảng của Ngài. Sau Thánh Lễ hôm đó, mọi tù nhân đến bắt tay cám ơn Ngài.
Nhiều anh em cầm tay Ngài mà hôn nhẫm, một điều mà ít giáo dân Mỹ làm ngày nay. (Sách:
Những bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen.) Thật đáng khâm phục.

Sự Can Trường Của Vị Khâm Sứ Tòa Thánh tại Thủ Đô Ukraine
Tuần qua, trong những ngày quân Nga tiến sát đến Kief, Thủ Đô Ukraine, rót xuống
những bom nổ hãi hùng, thì Đức Cha Cubocas (Cubokas?) Sứ Thần Tòa Thánh tại đây tuyên
bố:
"Chúng tôi không di tản, nhưng sẽ ở lại đây, như chứng nhân của tình thương và sự gần gũi của
Đức Thánh Cha Phanxicô đối với dân chúng Ukraine."
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Ngài, vị Bí Thư, và 4 Nữ Tu cương quyết
ở lại Tòa Sứ Thần. Các Ngài chuẩn bị một ít lương thực, nước uống, thuốc men, đèn cầy và đèn
Pin. Các Ngài luôn điện tới các trung tâm xung quanh để hỏi họ xem có đủ thức ăn nước uống
và
thuốc men không?. Riêng Đức Khâm Sứ, Ngài cũng chuẩn bị một cái ba-lô với 1 bộ quần áo,
tài
liệu khẩn, và cái điện thoại phòng khi bất trắc. Ngài cũng bảo mỗi nhân viên làm như thế.
Nhưng
hàng ngày, Ngài vẫn đi thăm các cơ sở xung quanh, cùng các Linh Mục đi xức dầu cho những
người bị thương. Ngài luôn nhắc cho mọi người lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô là:

phải chấm dứt chiến tranh lập tức, vì chiến tranh là công việc của ma quỷ. Rằng Đức Thánh
Cha
luôn ở với dân chúng Ukraine, với những người bị thương, những người đã chết vì bom đạn.
Ngài thống thiết kêu gọi chúng ta đêm ngày cầu xin cho những người Ukraine nằm dưới bom
đạn. Vị Sứ Thần nói :

"Trong tình trạng đau thương hiện nay, có một sự đoàn kết rất cao đẹp
giữa mọi thành phần Dân Chúa: Công Giáo (10 phần trăm của 44 triệu người Ukraine),
Chính
Thống Nga, Chính Thống Đông Phương, các Giáo Hội Tin Lành)."

Chúng ta hãy đọc lời sau đây: "GiêSu Maria GiuSe con mến yêu, xin thương cứu lấy dân
tộc Ukraine." Trích dẫn từ Việt Catholic ngày 13 tháng 3, 2022.
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