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GỢI Ý SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

LỄ TIỆC LY

Lời Chúa : Ga 13,1-15

Chắc ai cũng hiểu được đoạn Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay, không cần phải giải
thích gì, chỉ cần thực hiện thôi. Đây là bài học nền tảng của Chúa Giêsu : Rửa chân cho
nhau.

Bạn đã rửa chân cho ai chưa ? Được bao nhiêu lần ? Nếu chúng ta là môn đệ của Chúa, thì đó
là nhiệm vụ chứ không là một việc tùy thích. Đó là dấu hiệu của tình yêu. Hãy làm như Thầy đã
làm, không tránh né, không úp mở, không vì danh cũng không vì bắt buộc, nhưng là vì tình yêu.
Hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương.

Chúng ta chỉ có một Thầy duy nhất và Thầy chỉ dạy có một bài học thôi là yêu thương nhau.
Quả tim chúng ta được dành cho những ai ? Cho những ngôi sao bóng đá ? Cho những minh
tinh nổi tiếng ? Cho tiền bạc,danh vọng hay các thứ đam mê khác ?

Nhiều người nại ra rất nhiều lý do : không có thì giờ để ý đến ai khác, không có phương tiện,
không có khả năng. Tình yêu không đòi hỏi gì cả, yêu hay không mà thôi. Hễ con tim đã biết
yêu thương thì Chúa sẽ ban cho sáng kiến, phương tiện, dịp tốt. Vì chúng ta không biết yêu
thương vì thế, chúng ta không biết phải làm gì. Thánh Têrêxa Cancutta, một thân một mình, bàn
tay trắng, chỉ có một con tim đầy yêu, và chúng ta thấy Mẹ đã làm được những gì.

Trong cuộc chiến tại Ucrania, đang lúc người ta giết nhau không thương tiếc, có những bông
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hoa nhỏ nở khắp nơi, những bông hoa của tình thương : người người tiếp nhận một cách quảng
đại vào nhà mình, những người dân khốn khổ chạy trốn bom đạn, không phân biệt ngôn ngữ,
chủng tộc, tôn giáo. Họ đã thực hiện lời Chúa một cách tuyệt vời mà không hay.

Chúng ta yên thân. Yên thân là một cạm bẫy của ma quỉ mà nhiều người rơi vào mà không
hay. Linh mục yên thân vì họ đạo không có vấn đề, giáo dân vẫn đông đúc đi lễ, vẫn không có
vấn đề gì. Giáo dân yên thân vì tôi có đọc kinh, dự lễ, vẫn giữ đạo... Ngoài ra không nghĩ đến ai.
Yên thân. Trong khi chúng ta yên thân, ma quỉ vẫn âm thầm hoạt động. Tình yêu không bao
giờ yên thân. Chúa Giêsu không bao giờ yên thân. Ngài đi rảo khắp mọi nơi rao giảng và cứu
vớt mọi người, mang tình yêu đến cho mọi người nhất là những người thiệt thòi nhất. Và tình yêu
đã đưa Ngài đến tột đỉnh là chết cho bạn hữu,chết cho chúng ta.

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến tận cùng, chúng ta đã yêu thương đến đâu ?

Hôm nay, Giáo Hội nhắc lại việc Chúa lập phép Thánh Thể, một biến cố cực kỳ quan trọng đối
với chúng ta. Nhưng thánh Gioan không nói đến việc đó một cách trực tiếp mà chỉ nói xa xa
nhiều lúc khác. Giáo Hội mượn lời của thánh Phaolô để gợi lại cho chúng ta biến cố đặc biệt
nầy. Đây là phần gia tài Chúa để lại cho Giáo Hội và cho chúng ta, gia tài tình yêu. Đây là một
điều kỳ diệu trên hết mọi điều kỳ điệu.

Càng suy nghĩ càng thấy ngỡ ngàng. Chúng ta có ngỡ ngàng khi ăn lấy Chúa không ?
Chúa yêu thương chúng ta đến tận cùng. Đến tận cùng là đây, là nên một với chúng ta,trở
nên xương thịt chúng ta, sống chung với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Có ai yêu
chúng ta như thế không ?

Chúng ta sẽ làm gì để báo đáp một tình yêu như thế ?

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:
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