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Ngôn sứ là người dám nói sự thật, biết khóc thương dân, và mở ra hy vọng
4/17/2018 9:22:51 PM - Tử Quyết SJ
Vị ngôn sứ chân chính là người dám nói lên sự thật, có khả năng khóc thương một dân
không biết lắng nghe, và biết cách mở ra cánh cửa hy vọng. Đức Thánh Cha chia sẻ như
thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

A- Ngôn sứ dám nói sự thật và biết khóc thương dân

1/ Bài đọc một hôm nay kể về cuộc tử đạo của thánh Stefano.Cũng giống như các ngôn sứ
đi trước, các vị đã bị bách hại, bị giết chết; thì giờ đây, các kỳ mục và luật sĩ giận dữ cùng
nhau chống lại thánh Stefano. Họ kéo thánh nhân ra khỏi thành và bắt đầu ném đá thánh nhân.
Khi vị ngôn sứ tiến gần đến sự thật và làm cho sự thật đụng chạm tới trái tim con người, thì
hoặc là con tim mở ra để đón nhận, hoặc là con tim chai cứng trở nên hòn đá giận dữ. Và khi ấy,
với con tim khép kín ấy, cuộc bách hại sẽ xảy ra. Cuộc tử đạo là cách kết thúc cuộc đời của vị
ngôn sứ.

2/ Sự thật không dễ chịu, không dễ nghe. Và khi nói lên sự thật, các ngôn sứ phải chịu lấy
các cuộc bách hại. Thế nhưng, tôi có cảm thấy bị thử thách, khi vị ngôn sứ mạnh mẽ nói lên sự
thật, khi ngôn sứ ấy không chỉ nói lên sự thật, mà còn mạnh mẽ lớn tiếng nói rằng người ta đã
bỏ rơi chân lý? Có lần Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển trách, Chúa nói: Thế hệ hư hỏng và ngoại
tình này! Một ngôn sứ chân chính là người có khả năng khóc thương cho dân, và mạnh mẽ nói
sự thật. Sự thật ấy không dễ chịu, luôn như thế, một cách trực tiếp.

3/ NGÔN SƯ`Không chỉ thương tiếc, nhưng còn mở ra hy vọng

Vị ngôn sứ chân chính không phải là người chỉ biết khóc thương, càng không phải là con người
của sự bất hạnh, nhưng là người mở ra niềm hy vọng.

Vị ngôn sứ là người mở ra các cánh cửa, chữa lành tận gốc rễ, phục hồi dân Chúa và dẫn đưa
dân Chúa tiến về phía trước. Ngôn sứ không phải là người tố cáo tội của dân. Không. Ngôn sứ là
con người của hy vọng. Khi cần thiết, vị ngôn sứ sẽ khiển trách, và mở ra cánh cửa với chân trời
hy vọng.
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B- Giáo Hội cần có các ngôn sứ BIẾT NHÌN LÊN - CẢM THÔNG VÀ NHIỆT THÀNH

Thánh Stefano đã chết dưới ánh mắt của Saulo. Saulo sau này trở thành tông đồ Phaolo.
Và chúng ta nhớ lại lời nói của một Giáo phụ rằng: máu của các thánh tử đạo làm nảy sinh
các Kitô hữu.

Hội Thánh cần có các ngôn sứ CAN ĐẢM. Tôi nói cách mạnh mẽ hơn rằng: Hội Thánh cần
tất cả chúng ta làm ngôn sứ. Ở đây, ngôn sứ không có nghĩa là nhà bình luận, nhà phê
bình, không phải thế. Ngôn sứ có nghĩa khác thế.

Một nhà phê bình thì luôn nhận xét theo kiểu: "Không, điều này không tốt, điều kia không hiệu
quả, điều nọ không phù hợp... điều ấy phải như thế này mới đúng...". Người như thế thì không
phải là ngôn sứ.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Vị ngôn sứ là người biết cầu nguyện, biết nhìn lên
Thiên Chúa, biết nhìn tới người dân, biết cảm thấy đau khổ khi dân lầm lỗi, biết khóc
thương dân chúng, có khả năng thương khóc trước những tội lỗi của dân chúng, và cũng
biết cách nói sự thật cho dân biết. Nguyện xin cho
Giáo Hội luôn có sự hiện diện phục vụ của các ngôn sứ CAN ĐẢM - NHIỆT THÀNH, để dân
Chúa tiếp tục tiến bước.

*MỜI THĂM : Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.
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