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DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 6-8-2017 Số 753Chúa Hiển Dung - Lễ Kính

ĐGH Phanxicô: Đi tìm Chúa
Kitô, chúng ta sẽ được nhiều hơn
m ấ t . ( V i e t C a t h o l i c . n e t – N g à y
31/07/17)

Trong thánh lễ Chúa Nhật
30 7, nói khi chúng ta đi tìm/ ĐTC
Chúa, hy sinh mọi thứ trên hành
trình tìm Ngài thì chắc chắn cuối
cùng chúng ta sẽ được hưởng trọn
niềm vui cao quý hơn nhiều so với
những gì chúng ta đã đành để mất.
Ngài nói: “Người môn đệ của
Chúa là người từ bỏ những gì cần
phải từ bỏ để tìm những thứ có giá
trị hơn. Người ấy sẽ tìm thấy niềm
vui trọn vẹnmà chỉ có Thiên Chúa
mới có thể ban tặng. Để đạt được
nước trời, trái tim của chúng ta
phải cháy bỏng với ước muốn
kiếm tìm để được gặp. Chính
Chúa Giêsu là kho báu giấu kín,
Ngài là viên ngọc quý.Ngài là sự
khám phá cơ bản để chúng ta có
thể đưa ra những quyết địnhmang
tính bước ngoặc trong đời sống
của chúng ta. Đánh giá được kho
báu là vô giá dẫn tới một quyết
định chấp nhận hy sinh, không
còn đammê và từ bỏmọi thứ khác.
Làm được như thế thì Niềm Vui
Tin Mừng sẽ tràn đầy tâm hồn và
đời sống của những người tìm
thấy Chúa Giêsu. Khi có Chúa

CHÚA BIẾN HÌNH

ChúaNhật tuầnnày chúng tamừng lễChúabiếnhình trênnúi Tabor. ViệcChúa
biến hình trên núi Tabor đã được tường thuật bởi các thánh sử Matthêu, Máccô và
Luca. Núi Tabor đã được nói tới trong Kinh Thánh vào thời củaGioduê là người kế vị
ôngMôsê.NămvừarồinúiTaborcũngđượcđềcậptrênbáochíkhinhàthờBiếnHình
trên núi Tabor bị kẻ gian đột nhập và phạm thánh. Trong quá khứ đã có rất nhiều
ngôi thánh đường được xây trên núi Tabor khi người tín hữu tiến về đây để hành
hương. Ngôi nhà thờ có tên là đền thờ Chúa Biến Hình được khởi công xây cất vào
nằm1919 và được điều khiển bởi các cha dòng thánh Phanxicô. Trên nóc gian cung
thánh có bức tranh Chúa biến hình trên núi. Theo tường thuật của báo chí thì một
nhómngười lạ đã đột nhập vào trong ngôi đền thờ này vào đêm 23 tháng 10 năm
2016 vừa qua. Họ lấy đi những chén thánh, phá hoại các bức ảnh và hòm tiền dâng
cúng. Riêng pho tượngĐứcMẹ làmbằng đồng cũng bị lấy đi nhưng có lẽ nặng quá
chonênhọđãbỏlại sauvườncủađềnthờ.

Thật là những quân vô đạo! Họ có biết đâu chính nơi đây gần hai ngàn năm
trước Chúa Giêsu đã biến hình. Các môn đệ đã nhìn thấy Ngài tỏa sáng. Đó là một
hiện tượng rất lạ dướimắt các ông. Theo lời tường thuật của các ông thì dung nhan
củaChúachói lọinhưmặttrờivàáongài trởnêntrắngnhưtuyết.Cácônglại thấyhai
vị làôngMôsêvà tiên tri Êliahiện rađàmđạovớiChúa. LúcđóPhêrôđãcảmnghiệm
được trạng thái thần linh không thể tưởng tượng được, ông đã thưa với ChúaGiêsu
rằng: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là tốt lắm! Nếu Thầymuốn, con xin dựng tại
đâybacái lều,mộtchoThầy,mộtchoôngMôsê,vàmộtchoôngÊlia.”Phúcâmtường
thuật thêmrằngđangkhiôngcònđangnói, chợtcóđámmâysángngờibaophủcác
ông, vàcó tiếngChúaCha từđámmâyphánrằng: “Đây làConyêudấucủaTa, Tahài
lòng vềNgười. Các ngươi hãy vângnghe lời Người!” Nghe thấy vậy, cácmônđệ kinh
hoàng,ngã sấpmặt xuốngđất. Khi ấyChúaGiêsu lại gần, chạmvàocácôngvàbảo:
“Chỗidậyđi, đừngsợ!” Cácôngngướcmắt lên, không thấyainữa, chỉ cònmộtmình
ChúaGiêsumàthôi.

Trong thư thứ hai của thánh Phêrô, thánh Phêrô cũng đã ám chỉ rằng ngài đã
tậnmắtnhìn thấyvẻoaiphong lẫm liệt củaChúaCứuThế trênnúi thánhvàđãnghe
thấytiếngChúaChacatụngNgườiConyêuquínhưtườngthuậtởtrên (2Phêrô1,16-
18). Có nhiều bài họcmà chúng ta có thể rút ra từ việc ChúaGiêsu biến hình trên núi
Tabor. Ngài biến hình để tỏ lộ cho cácmôn đệ biết một phần nào về bản tính Thiên
ChúacủaNgài.Ngàibiếnhìnhđểchocácmônđệđược thêmlòngtin saukhiNgàiđã
chohọbiết về conđườngkhổnạnvà sựchếthiến tế củaNgài.Ngài biếnhìnhcũng là
để tiênbáotrướcvềsựsống lại vinhquangcủaNgài. TrongChúaGiêsu, conngườiđã
nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chúa biến hình cũng là để tiên báo số
phậncủachúng ta lànhữngngười tin vàoChúa:Chúng takhôngnhữngđượcở trên
núi thánh với Chúa như Phêrô, Giacôbê, Gioan ngày xưa, mà chúng ta cũng sẽ trở
nên giống hình dạng của Chúa Giêsu nếu chúng ta đáp lại lời của Chúa Cha: “Các
ngươihãyvângnghe lờiNgười.”
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