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TUẦN THÁNH CỦA TÔI

1. Tuần thánh là thời gian sôi động bởi nhiều sinh hoạt đạo đức. Có những sinh hoạt do luật
phụng vụ của toàn Giáo Hội. Có những sinh hoạt do thói quen truyền thống của từng cộng
đoàn, của mỗi địa phương. Chúng ta tham dự những sinh hoạt đó với lòng sốt sắng.

2. Thiết tưởng một cách tham dự tốt nhất, để Tuần thánh mang lại cho ta lợi ích thiêng liêng tối
đa, đó là mỗi người chúng ta hãy coi Tuần thánh là của chung Hội Thánh, nhưng cũng là của
riêng mình ta.

3. Thế nào là tuần thánh này trở thành Tuần thánh riêng tôi? Thưa là trong Tuần thánh này, tôi
tìm đến Chúa Cứu Thế và đón nhận Ngài với tình trạng hiện nay của riêng tôi.

Xin coi đây là một ví dụ. Tình trạng hiện nay của tôi là bất ổn bởi nhiều thiếu thốn sự sống.

· Sự sống thể xác thường xuyên bị bầm dập bởi nhiều thứ bệnh.

· Sự sống tâm linh nhiều khi như cảnh sấm chớp, mây mù và hạn hán.

· Sự sống của những liên đới giữa con người với con người đôi khi bị giằng co giữa tin tưởng và
nghi ngờ.

· Sự sống với Quê hương là nỗi thao thức trước khủng hoảng về niềm tin.

· Sự sống với nhân loại là nỗi đau xót sâu đậm trước bao cảnh chết chóc vô tội và tàn phá tang
thương do chiến tranh bạo tàn ngạo mạn.
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· Sự sống với Chúa có lúc thân mật như cảm tưởng thấy Ngài ở bên, nhưng có lúc nguội lạnh
như bị Ngài ruồng bỏ, mặc mình cô đơn vật lộn với bao thử thách nặng nề.

Thân phận như trên là của riêng tôi. Tôi mang thân phận riêng tư đó đi vào Tuần thánh. Tôi có
gì, tôi là gì, tôi thế nào, thì tôi đến với Chúa Giêsu như vậy.

4. Đối với những người mang thân phận riêng tư như thế, Chúa Giêsu có những cách cứu độ
thích hợp. Thí dụ, riêng với tôi, Ngài luôn nhắc nhở lời Ngài nói xưa: "Phần Thầy, Thầy đến để
cho chiên được sống, và sống dồi dào" (Ga 10, 10).

"Chính Thầy là sự sống và là sự sống lại, ai tin vào Thầy, dù có chết, cũng sẽ được sống lại"
(Ga 11, 25).

5. Chúa đến một cách thiêng liêng trực tiếp, nhẹ nhàng, âm thầm. Và Chúa cũng đến một cách
hữu hình qua những con người và những biến cố. Tất cả mọi hình thức Ngài đến đều mang lại
sự sống.

Bao biến cố hằng ngày đã đem lại cho tôi sự sống. Cho dù nhỏ bé. Một chiếc lá bay, một bông
hoa nhỏ, cũng mang trong nó những tia nắng đến từ rất xa, những thời tiết bốn mùa của vùng
đất lạ. Chúng đến để cuộc sống hôm nay của tôi được tươi hơn.

6. Điều quan trọng tôi phải thực hiện ưu tiên là tôi phải biết đón nhận Chúa Giêsu. Đón nhận
bằng cách mở lòng ra với niềm tin vững mạnh. Tin Ngài là Đấng cứu độ của tôi (17, 3). Tin Ngài
là Con Thiên Chúa Cha (Ga 11, 27). Tin Ngài được Chúa Cha sai đến (Ga 11, 42). Tin Ngài ở
trong Cha và Cha ở trong Ngài (Ga 11, 10-11).

7. Đón nhận Ngài còn là xin theo Ngài. Bởi vì Ngài quả quyết: "Ai đến với Thầy, sẽ không bị
đói, ai tin vào Thầy sẽ không phải khát bao giờ" (Ga 6, 35).
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8. Đón nhận Ngài cũng còn là quyết tâm đặt số phận đời mình trong Ngài: "Ai tin vào Con sẽ có
cuộc sống đời đời" (Ga 3, 36).

9. Đón nhận Ngài cũng là chọn cho mình một số việc dấn thân vì yêu. Thí dụ mỗi ngày dành
một ít thời giờ cho việc tham dự thánh lễ, viếng Mình Thánh, suy niệm Phúc Âm, thực hiện bác
ái, trau dồi khả năng phục vụ vv...

10. Trong hành trình đón nhận Đức Kitô như thế, tôi sẽ được thấy chính Đức Kitô dẫn tôi về với
Chúa Cha. Và dần dần một chân lý tuyệt vời được sáng lên: "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Ga 4,
8).

11. Tôi sẽ đến với Thiên Chúa tình yêu bằng cuộc sống phục vụ yêu thương mọi người, như
Chúa truyền dạy, trong sứ vụ Chúa trao. Phục vụ yêu thương một cách khiêm nhường. Phục vụ
yêu thương bằng các việc cụ thể. Phục vụ yêu thương bằng cách liên đới mật thiết với tình yêu
thương phục vụ của Chúa Cứu Thế, Đấng đã cam lòng chịu chết trên thánh giá, để cứu chuộc
chúng ta.

12. Như vậy, Tuần thánh của tôi sẽ là một cuộc gặp gỡ chính Chúa Giêsu cứu độ.

Cùng với Ngài, tôi sẽ đi vào vườn Cây Dầu của tôi, ở đó tôi xin sẵn sàng được chia sẻ nỗi cô
đơn rợn rùng của Ngài xưa, nhưng sau cùng tôi vẫn chọn theo ý Chúa Cha.

Cùng với Ngài, tôi sẽ chết đi với những cái chết nhỏ, đó là thực hiện những việc hy sinh, chịu
khó hằng ngày.

Long Xuyên, ngày 25.3.2018

+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN
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