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Lễ Các Đẳng Linh Hồn -- Lễ Các Thánh Tương Lai - TIN MỪNG MT 5, 1-12

Bài chia sẻ của Deacon Dominic Vũ Quang Minh. Canada.

Thánh Matthew chủ nhật này tường thuật về Tám Phúc là bài giảng trên núi
của Chúa Giêsu. Tám phúc thật chính là tám con đường để bước vào Thiên quốc.
Đó là con đường mà các vị hiển thánh và các vị sắp thành thánh đã đi qua và đã
đạt được chiến thắng là phần rỗi đời đời. Tám con đường mà thực ra chỉ có một con
đường duy nhất xuyên qua công trình cứu độ của Chúa Yêsu như ngài đã công
bố: " Ta là đường, là sự thật và là sự sống... Không ai đến được với Cha mà không
qua ta... Thày đi dọn chỗ cho chúng con, để thày ở đâu thì chúng con ở
đấy..."

Đó là những nét đặc trưng mà Chúa Cha mạc khải cho chúng ta do con yêu dấu của ngài
là Chúa Yêsu, Chúa chúng ta. Tám Phúc thật là khuôn mặt của Chúa Giêsu được phác thảo
để chúng ta nhìn thấy rõ hơn và noi theo. Các thánh là những người đã đi vào con đường hạnh
phúc nầy và đã thành công. Con đường hạnh phúc nầy không giống như những gì thế gian chủ
trương. Ngay ngày đầu tháng 11 này, Phụng vụ chẳng những nhắc ta cậy trông vào các
thánh, nhưng cũng nhắc ta nhớ đến các Linh Hồn đang thanh luyện trước khi về hưởng tôn nhan
Chúa vào ngày kế tiếp.

Thưa anh chị em,

Cha ông ta thường bảo; "Sinh ký tử qui, sống gởi thác về" 100 năm trước ta chưa có, nhưng từ
trong tiền định ta đã hiện hữu trong Chúa, theo tuần tự thời gian, từ lòng trời Ngài gởi ta vào
lòng mẹ, từ lòng Mẹ Ngài thả ta vào lòng thế giới, và từ lòng thế giới ta được đi khắp đó đây;
thấy được vẻ đẹp của mọi tạo vật do Ngài dựng nên; nghiệm ra sức nặng của sự dữ vây quanh
ta và muốn ta hùa theo chống lại Ngài. Nhưng rồi, chẳng chóng thì chày từ lòng thế giới chúng
ta sẽ được chôn vào lòng đất, để rồi từ lòng đất ta được Chúa sinh lại vào lòng trời nếu ta chu
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toàn luật kính mến Chúa và yêu thương anh em đồng loại.

Đời người là một hành trình, vạn vật tất cả tòng hành con người và chúng phải chết, và loài
người cũng không tránh khỏi cái vòng sinh ly tử biệt. Tuy nhiên con người có khác: nếu Sinh
trong ơn Chúa, sống trong ơn chúa, và chết trong ơn chúa thì sẽ được sinh lại cũng trong ơn
Ngài. Nó có khác gì một trạm xe lửa, một trạm xe buýt hay một phi cảng có đi thì có đến, có đến
rồi lại có về. Nhìn vào những tờ báo hàng ngày ta sẽ nhận ra có mục chúc mừng các em bé vừa
sinh ra thì cũng có mục cáo phó dành cho những người vừa mới qúa cố trên cùng một trang.
Như thế những bé sinh ra hôm nay thì cùng lắm là trên một trăm năm nữa các em cũng lại chui
vào lòng đất. Bến đến và đi dù muốn dù không cũng đều phải trải qua. Có nhiều bạn trong
chúng ta ít đọc qua các chuyện trong cáo phó. Trong đó có vô số những tường trình về kỷ niệm
và nỗi vui, buồn, thương, nhớ...và những giấc mơ chưa hoàn tất trong đời được gởi lại trong
những di chúc mà cháu con cần thực hiện. Người đời theo thói thường là để lại gia tài cho con
cháu có khi là ruộng cả ao đầm, có khi là món nợ mà thân sinh không sao trả nổi. Thế nhưng
người lành thánh thì họ trao cho nhau tình thương, tha thứ, quảng đại và niềm tin vào nước trời,
họ thực là người chết lành.

Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, cha sở hỏi bọn giúp lễ như tôi rằng: "Cái gì cần phải làm để nhận
sự tha thứ của Chúa?" Chúng tôi đồng loạt thưa không do dự: "dạ phải xưng tội". Hôm nay lễ
nhớ các linh hồn nơi luyện tội, tôi thích dùng từ nơi luyện tội hơn là dùng chữ nơi luyện ngục.
Luyện ngục xem có vẻ là nơi nhốt tù tội và mang tính ở tù với ổ khóa đóng kín không cho ra
vào. Trái lại luyện tội mang tính tích cực là ở đó để được thanh luyện cho sạch tội, nó cũng như
cảnh sát tới nhà dạy trẻ con phạm luật, hơn là cho nó vào tù bắt đi làm việc ở công trường hay
nông trường thủy lợi. Theo truyền thống thì ta tạm hiểu nhớ đến các ngài hôm nay là vì các ngài
sẽ làm thánh, nhưng vì linh hồn còn nghèo nàn về ơn thánh, và chính họ cảm thấy mình thật
chưa xứng để trình diện Chúa, nên cần được Chúa khai sáng thanh tẩy nhờ hiến tế tạ ơn mà
Linh Mục dâng hàng ngày và các việc tôn thờ như kinh kệ, hoặc cử hành các nhiệm tích khác
mà không ai ngoài Chúa sẽ ban ơn thánh hoá này.

Thật đáng tiếc là có nhiều người định nghĩa về tình trạng nghèo nàn của các linh hồn nơi luyện
tội rồi tưởng tượng ra những hình ảnh ghê rợn như lò hỏa thiêu với lòi tói, gông cùm xiềng xích
qua các khí cụ đụng nhau nghe chan chát nhợn người. Họ hù dọa làm ta thất đảm mà bảo rằng
đó là nơi thể lý rất là đau đớn. Thật ra nơi đó không tệ và trầm trọng như ta tưởng. Mà nếu có
như thế thì sao gọi được là tình Chúa yêu thương. Có thấy cha mẹ nào trên trần gian con xin
bánh mà cho nó con rắn hay bọ cạp bao giờ không? Thày Yêsu hôm nay bảo: "Hãy đến với ta...
ta sẽ cho ngươi nơi an nghỉ". Thánh vịnh hôm nay cũng bảo:"Chúa là đấng hay thương xót và
thi ân, sự cứu rỗi công chính đến từ Ngài".
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Chúng ta cử hành lễ kỷ niệm hôm nay trong tính chân thực mà lòng thương xót Chúa, Đấng
không nhìn mọi sự việc dưới góc cạnh Đen và Trắng. Giáo hội dạy chúng ta luyện tội không
phải là chỗ phạt tạm, nhưng là hiện trạng tạm trú, tình trạng lớn lên trong nhận thức biết chính
chúng ta trước tấm lòng bao la tha thứ của Chúa mà ta cần để Ngài thanh luyện cho ta thành
lửa hồi sinh là trở nên chính ánh sáng được lan tỏa bởi sửc sống của Ngài. Nơi đó là cơ hội và là
nơi giao lưu giữa trời và đất, giữa thiên đàng và luyện tội, giữa luyện tội và thế nhân. Cả ba thế
giới này liên kết với nhau rất chặt chẽ và khít khao làm cho bánh xe lăn theo đúng ý nhiệm của
thiên chúa. Những người Lữ hành trên đường về thiên quốc có thể dùng kinh nguyện bằng chính
cuộc sống tốt của mình noi gương các thánh kết hiệp với nỗi thương khó qua hy tế hàng ngày
của chúa Kitô, và sự chết, cùng sự phục sinh của ngài mà xin cho các linh hồn được thanh luyện
khỏi những cặn bã mà họ không xa tránh đủ trước đây khi họ còn sống. Thiên đàng là nơi triều
thần thiên quốc hằng giây liên lỉ tung hô chúa, nhờ sự thanh sạch thánh thiện của họ, và lời cầu
bầu của họ, nhất là vai trò Thánh Cả Yuse cha nuôi và Mẹ Maria Mẹ Chúa, ma qủi sẽ kinh hãi
và các ngài sẽ giúp ta mạnh sức chống lại ba thù.

Đôi khi hình như xem ra có vẻ Giáo hội rất dè dặt khi nói về tội, và nhiều người chúng ta hiểu
tính chất trong suốt và rõ ràng về bức tranh Đen hay Trắng nơi chốn thanh tẩy. Điều này
chúng ta đừng lấy làm sợ hãi, nhưng dù gì đi nữa vẫn phải hiểu rằng; Nước trời là nơi chỉ có các
Thánh ở mà thôi, còn lại một là hoả ngục là nơi sống của ngưòi trọng tội chối từ Thiên Chúa, hai
là chốn luyện tội là người lỗi tội với những hổ lốn còn mang trong mình, nhưng không loại bỏ
Chúa. Điều đó có nghĩa là: Họ, những kẻ ở hoả ngục họ là đen. Trên thiên đàng các thánh là
trắng, và luyện ngục là xám, là tím, là xanh lơ, là huyết dụ hay vàng khè...Họ khi còn tại thế với
những hậu quả của sự dữ làm họ vướng bận khiến cho mắt bị loà, tai bị lãng nên họ phạm vào
các việc lặt vặt là những lỗi do sức yếu hèn của tính loài người, nhưng trong họ vẫn có tấm lòng
trắc ẩn, lòng mến người yêu chúa và cũng biết kính Chúa và sợ tội.

Như thế, nơi các kẻ sắp thành Thánh sau khi chết tạm ở chốn thanh luyện, vẫn là chỗ vui chứ
không là chỗ buồn! Nhưng thực sự họ cần kinh nguyện của chúng ta là người còn sống, vì họ
chết rồi thì họ đâu có làm gì để tự cứu mình nữa, nên nơi đó họ đối diện với sự tội và mọi tội đều
diễn ra trước mắt họ như chúng ta đặt tội phúc lên bàn cân vậy. Vì thế, sách thánh là những
dòng mực được Chúa mạc khải cho biết là ta phải nên thánh mỗi ngày và phải là thánh, nên
thánh phaolô gọi các tín đồ Chúa là người thánh, dân thánh. Thực sự chúng ta không thể tìm ra
những lời nói về luyện tội trong sách thánh nhưng chúng ta có thể tìm thấy ý tưởng này trong
Matthew 12:32, Chúa chúng ta ẩn ý nói về tội là phải hoà giải trong thế giới kề cận khi ngài nói
về sự không thể tha và tội từ chối xin tha thứ. Trong Matthew 5:26 Ngài nói về những tù nhân
mà ở đó những linh hồn sẽ được gởi đến do tội. Họ sẽ không được tự do cho đến khi trả hết món
nợ về đồng xu cuối cùng.

Trong 1 Corinthians 3:14, thánh Phaolô ngài bảo những kẻ không hoàn hảo trong thế giới này
chưa được cứu. Ngay cả Cựu Ước như thủ lãnh Judas Machabeus cũng chỉ dạy là hãy đặt
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những hy sinh và của lễ dâng thay cho người chết. Cầu nguyện cho họ mà họ có thể bị giam do
tội của họ (2 Maccabees 12:46). Như thế kinh nguyện trong suốt tháng 11 đặc biệt này là dành
cho các đấng mà sẽ làm thánh sẽ gặp bạn hữu đã là thánh trên trời mà Chúa sẽ thừa nhận cả
ba thế giới này liên kết trong ngài, vì ngài và qua ngài mà việc thanh tẩy các ngài sẽ đi đến viên
mãn qua lòng từ bi và thương xót của chúa.

Xin ông bà anh chị em chớ bao giờ quên các thánh sắp làm thánh trong chốn thanh luyện.
Các ngài cần chúng ta lắm trong những ngày đáng ghi nhớ này. Họ là ông bà cha mẹ, anh
em, con cháu, chú thím, cô bác, cậu mợ, bạn bè lối xóm và vô số những người khi còn sống
đã từng đi qua đời chúng ta một cách nào đó, ít là một lần ta đã có dịp gặp. Họ cũng là
những người ta chưa từng gặp bao giờ, họ là những linh hồn mồ côi không ai nhắc hay biết
tới. Dù họ là ai đi nữa, nhưng họ đã được sinh ra trong thế giới này, họ là anh em con một
cha trên trời, xin đừng quên họ.

Từ ngày 1 tới 8 tháng 11, mọi người đều có thể lãnh Ơn Toàn Xá thay cho các linh hồn – với điều
kiện là viếng nhà thờ, đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, rước lễ, và đọc Kinh Kính Mừng để cầu
nguyện theo ý Đức giáo hoàng. Lãnh nhận Ơn Toàn Xá là cách tuyệt vời để tỏ lòng yêu thương
đối với các linh hồn. Trong một thoáng, chúng ta có thể cứu các linh hồn thoát khỏi lửa luyện
hình. Đó là điều kỳ diệu nhờ lòng thương xót của Chúa.

Để kết thúc những trình bày về các thánh cùng thông công thì chết thực là
cơ hội cuối cùng để trả lời những ước muốn là thánh khi trình diện chúa, thiết
tưởng không có gì bằng là chúng ta hãy cùng nhau thân thưa với đấng đã
dựng nên mình qua kinh nguyện ngay giờ này rằng: Lạy chúa con đây, một tội
nhân muốn thanh luyện trong hoán cải. Con chấp nhận sự yếu hèn lỡ xúc phạm đến
chúa, xin rửa con bằng nhành hương thảo và giá máu cứu chuộc của chúa. Cho con thoát
khỏi số phận chết đời đời, như thế chúng con sẽ không còn chán nản thất vọng như chúa
Yêsu đã hứa: "Thày đi dọn chỗ cho chúng con, để thày ở đâu thì chúng con ở đó". Amen
-------------------------
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