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Xin Cha gìn giữ họ.
16/05 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.
"Để chúng được nên một như Ta".

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn
giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi
Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã
giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời
Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con
còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.
"Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế
gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế
gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như
Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý.
Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng,
Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý".

SUY NIỆM : Đức Kitô và Kitô hữu.
Chúng ta cùng tên: Kitô hữu và Kitô, đã được xức dầu bởi Thiên Chúa, nghĩa là được chọn
trao cho một sứ mệnh. Hôm nay, lời Đức Giêsu soi sáng cho ta hiểu rõ hơn về sự đồng
căn tính và đồng sứ mệnh giữa Người và chúng ta.

Đây: Đức Giêsu đã liên kết chúng ta với Người, với công trình của Người: "Để họ nên một
như chúng ta là một", "Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không thuộc về thế
gian", "Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian", "Con thánh
hiến chính mình Con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến". Chỗ khác chúng
ta cũng thấy những câu tương đồng như thế: Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã
thương yêu anh em", "Người ta đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em", "Họ đã giữ lời
Thầy, họ cũng giữ lời anh em".
Những điều quả quyết này của Đức Giêsu ném chúng ta vào trung tâm sức sống và sứ
mệnh của Người. Chúng ta cần nghiêm chỉnh đón nhận lời của thánh Phao-lô: "Anh em
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là thân thể của Đức Kitô". Đức Kitô là đầu, anh em là chi thể của thân thể Người.
Như thế, chúng ta cùng một đường đi như đầu tiếp với thân thể, cùng một hướng đích và
một chỉ huy. Chúng ta còn phải cùng sống vâng phục và sẵn sàng như Chúa Con đối với
Chúa Cha. Hơn nữa chúng ta còn chia sẻ mọi gần gũi của Đức Kitô với Thiên Chúa.
Chúng ta là thân thể của Đức Kitô, nói cách khác, thân thể của Đức Kitô trong thế giới
ngày nay. Chúng ta cùng tên, cùng gốc, chúng ta cần chia sẻ cùng đà tiến triển.

Khi ý thức được đồng căn tính, đồng sứ mệnh rồi, lúc đó một đòi hỏi khẩn thiết xuất hiện
thúc đẩy chúng ta phải hiến con người mình, thể diện mình cho Đức Kitô. Chúng ta phải
có trách nhiệm đáp lại cho những ai hát câu: "Tôi đi tìm dung nhan Chúa ...". Một câu hỏi
đang đè nặng trên chúng ta: "Anh em là thân thể của Đức Kitô, anh em là máu huyết của
Đức Kitô, anh em là sự vui mừng, tình yêu và hòa bình của Đức Kitô: vậy anh em đã làm gì
để nên giống Người?
LP.

--------------------------------
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