LÁ THƯ MỤC VỤ
Vào một buổi tối người mẹ đã nói với những đứa con của mình như sau:
- Mẹ sẽ rất vui mừng nếu như một trong các con trở nên một vị thánh.
Lập tức đứa bé nhất đã giơ tay lên và nói:
- Con sẽ là một vị thánh.
Đứa bé giữ lời hứa, lớn lên làm tới chức Giáo hoàng với danh hiệu Celestinô V, và đã
trở nên một vị thánh.
Cuối tuần này chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ, tức là tất cả những ai hiện đang hưởng hạnh phúc ở trên trời
chứ không chỉ riêng những vị đã được phong thánh, và chúng ta hy vọng rằng những người thân yêu của chúng ta,
các họ hàng, bạn hữu đã qua đời của chúng ta, cũng được ở trong số các thánh ở trên trời, những người bây giờ
đang vui hưởng hạnh phúc mà Tám Mối Phúc Thật trong bài Phúc Âm của ngày lễ này đã hứa.
Vì thế lễ các thánh nam nữ là ngày lễ thật cần thiết vì nó là một lời hiệu triệu, một mời gọi, một thách đố cho mỗi
người chúng ta, nói cách khác lễ các Thánh là một thách thức để chúng ta dám sống tốt hơn, dám nên thánh. Bởi vì
có một sự thật tuy đơn giản nhưng thật chắc chắn là không ai trong chúng ta khi sinh ra đã là thánh. Đó là cái mà
chúng ta trở thành. Nên đừng chối bỏ bất cứ điều gì nơi các ngài vì các ngài gần gũi chúng ta nhiều hơn chúng ta
nghĩ. Các ngài là những con người như chúng ta, khi còn sống ở thế gian các ngài cũng có tham sân si, cũng có
kiêu căng, có giận hờn, có ghét ghen, có tham lam, có những tội lỗi giống chúng ta, nhưng các ngài biết cậy vào ơn
Thiên Chúa và biết quyết tâm đứng lên để cố gắng làm lại đời mình, biết chiến đấu với những cám dỗ, để rồi hôm
nay các ngài được hưởng phúc với Thiên Chúa và các thiên thần của Thiên Chúa trên thiên đàng.
Các thánh nam nữ cũng là những con người như chúng ta vì có vị đã từng làm vua, có vị đã từng làm quan lớn
quan nhỏ, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm thầy giáo, làm nô lệ, có vị làm giáo hoàng, có vị làm giám mục, làm linh mục,
phó tế, có các vị là nam nữ tu sĩ. v.v... nghĩa là các ngài thuộc đủ mọi thành phần giai cấp trong xã hội, cũng như có
những đời sống và hoàn cảnh khác nhau, nhưng các ngài đã có một mục đích để sống, mục đích đó chính là phải
trở nên thánh, phải trở thành những bạn hữu của Thiên Chúa trong chính bổn phận hằng ngày của mình.
Như thế, các ngài đã cố gắng trở nên điều mà bài phúc âm Chúa Nhật tuần này kêu gọi chúng ta trở thành. Trở nên
nghèo khó trong tinh thần. Trở nên hiền lành. Trở nên người có lòng thương xót. Trở nên người kiến tạo bình an.
Đó là cách chúng ta bắt đầu để trở nên điều mà Chúa Giê-su gọi là ‘chân phúc’, và đó cũng là điều mà giáo hội gọi
các thánh.
Dĩ nhiên nên thánh là một nhiệm vụ khó khăn vì là một lời mời gọi chúng ta vươn tới sự cao cả. Nhưng ngày lễ này
nhắc nhở chúng ta rằng, dù chúng ta có nhận biết nó hay không, sự cao cả đó có thể là của chúng ta, và sự cao cả
này cũng nằm trong tầm với của chúng ta.
Vì thế lễ các thánh nam nữ hướng chúng ta tới điều gì đó thật tốt đẹp. Nó nhắc nhở chúng ta về khả năng to lớn của
chính mình – đó là sự hứa hẹn đang nằm tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta – hứa hẹn của sự thánh thiện.
Đó là hứa hẹn đã được thực hiện trong những người đông không đếm được mà chúng ta tôn vinh hôm nay – họ là
mẫu gương, bạn đồng hành, nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn của chúng ta. Tất cả các thánh cho chúng ta niềm hy
vọng được chúc phúc. Bởi vì qua cuộc đời mình, họ minh chứng rằng không ai sinh ra đã là thánh. Nhưng mỗi
người chúng ta, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, có thể trở thành thánh. Nếu các thánh nam nữ đều là những con
người như chúng ta, mà các ngài đã trở nên những thánh nhân, thì chúng ta cũng có thể trở nên thánh như các ngài,
bởi vì nên thánh là đòi hỏi của Phúc Âm và là mục đích sống ở đời của chúng ta – những người Kitô hữu.
Xin Mẹ Maria và các thánh nam nữ trên thiên đàng, cầu bầu cho chúng ta là những người đang trên đường đi về
quê trời biết noi gương các ngài, biết quyết tâm đổi mới cuộc sống của mình, biết đứng dậy khi ngã xuống trong
vũng tội, và biết phục vụ và tha thứ cho nhau trong tình yêu của Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm Nguyễn Mộng Huỳnh

