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Chúa Nhật 13-8-2017 Số 754Chúa Nhật XIX Thường Niên

ĐGH Phanxicô khuyên mọi
người đừng quên Thiên Chúa
trong kỳ nghỉ mùa hè (Thanhlinh.
net-Ngày 08/08/2017)

Trong buổi nguyện Kinh
Truyền in, ĐTC Phanxicô đãT
mời gọi các Kitô hữu đừng quên
Thiên Chúa trong kỳ nghỉ mùa hè.
Ngài giải thích rằng thời gian nghỉ
ngơi có thể là thời khắc thuận lợi
nhất để tìm kiếm một cuộc gặp gỡ
với Thiên Chúa. ĐTC đã suy niệm
về sự Biến hình của Chúa Giêsu.
Ngài giải thích rằng việc leo lên
Núi Tabor với các môn đệ là lời
nhắc nhở rằng cần phải thoát ly
thế giới và những sự thế gian để
t ìm đến Thiên Chúa. ĐTC
Phanxicô: “Trong sự leo lên tâm
linh này, trong sự tách khỏi những
sự việc thế gian, chúng ta được
kêu gọi để tái khám phá sự tĩnh
lặng thanh bình và tái tạo việc suy
niệm Tin Mừng và đọc Kinh
Thánh, dẫn đến một mục tiêu
phong phú của vẻ đẹp, sự huy
hoàng và niềm hân hoan.” ĐTC
còn yêu cầu các Kitô hữu đừng bỏ
rơi ức ái. Ngài nói rằng ức áiĐ Đ
phải là “quy luật của cuộc sống
hàng ngày.” Ngài nói: “Được
biến đổi bởi sự hiện diện của Đức
Kitô và sự nhiệt thành của Lời

ĐI ĐẾN CÙNG

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5000 người ăn, Chúa Giêsu lên
núi cầu nguyện một mình, còn các môn đệ của Ngài xuống thuyền để đi qua bên kia
biển hồ Tibêria. Vào quãng canh tư đêm tối tức là vào quãng nửa đêm, thuyền của
các môn đệ bị sóng gió đánh chập chờn. Các ông dường như không ngủ. Khi Chúa
Giêsu đi trên mặt biển trong đêm tối để tới với các ông, các ông tưởng là ma cho nên
đã la lớn tiếng. Nhưng khi thấy tiếng của Ngài nói rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây,
đừng sợ!” thì lúc đó các ông mới hoàn hồn lại. Nhìn thấy quyền phép của Thầy
mình, ông Phêrô cũng muốn mình có thể đi trên mặt biển như Chúa Giêsu nên xin
Chúa Giêsu ban phép để ông có thể đi đến với Chúa. Chúa truyền cho ông đến với
Ngài. Nhưng khi dường như thấy mình sắp chìm, ông sợ hãi la lớn tiếng cầu cứu với
Chúa. Chúa Giêsu đã giơ tay nắm lấy ông và khiển trách ông: “Người hèn tin, tại sao
mà nghi ngờ.” Khi cả hai đã lên thuyền thì sóng gió liền yên lặng.

Hình ảnh của Phêrô bước đi trên mặt nước để tới với Chúa cũng chính là hình
ảnh ám chỉ những thử thách Giáo Hội và người Kitô hữu phải vượt qua để đi tới với
Chúa. Chúa không chỉ kêu gọi Phêrô bước đi trên mặt nước để tới với Ngài mà Ngài
còn kêu gọi tất cả mọi người chúng ta phải có đức tin dám bước đi trên mặt nước để
có thể đến với Ngài. Mặt nước ở đây là những thử thách, những giông tố, những
biến cố không thuận lợi và ngay cả những hoạn nạn. Người không thể bước đi trên
mặt nước là người không đủ đức tin, không đủ cam đảm và sức mạnh để vượt qua
những thử thách, những đau khổ và trái ý. Nếu Chúa đã truyền cho Phêrô bước đi
trên mặt nước thì Chúa cũng truyền cho chúng ta phải bước đi trên mặt nước. Mỗi
người Kitô hữu phải nói rằng tôi có thể làm được việc đó vì tôi tin vào Chúa. Chúng
ta đã không từng cầu nguyện rằng Chúa là sức mạnh, là đá tảng, là thành lũy của
chúng ta đó sao? Theo Chúa Giêsu và làm môn đệ hay con chiên của Ngài, có nghĩa
là chúng ta phải nhìn lên Ngài, yêu mến Ngài, đi theo Ngài và sẵn sàng trả tất cả mọi
giá để làm người Kitô hữu.

Nếu Chúa đã mời gọi Phêrô bước đi trên mặt nước thì Chúa cũng mời gọi người
Kitô hữu phải can đảm xông ra chiến trận của thế gian này. Không có một môi
trường nào mà không phải chiến đấu, chỉ có kẻ thắng và kẻ bại mà thôi. Hãy nhìn
vào gương Chúa Giêsu: Có bao giờ chúng ta bị đòn vọt đánh nát người như Chúa đã
phải chịu? Có bao giờ chúng ta bị người khác vu khống và đổ trên đầu mọi thứ tội
như người ta đã vu oan kết án Chúa? Có bao giờ chúng ta bị người khác đánh vào
má khạc nhổ vào mặt? Có bao giờ chúng ta phải vác một cây gỗ quá sức trên một
thân thể đã bị đánh nát và đội mạo gai? Rồi cuối cùng đôi tay thâm tím bị xuyên
thấu, đôi bàn chân bị đóng đinh vào cây thập giá và chưa hết, mũi đòng đâm sâu
vào cạnh sườn. Thế mà Ngài đã không bỏ cuộc. Vì ai? Thưa đó là vì tất cả mọi người
chúng ta. Nếu Chúa đã đi đến cùng thì Chúa cũng sẽ giúp chúng ta đi đến cùng. Cứ
liều mình như thánh Phêrô bước đi trên mặt nước, cuối cùng cũng được việc. Thế
nào Chúa cũng đưa tay cứu chúng ta.

Lm Trần Văn Kiểm
















