LÁ THƯ MỤC VỤ
Chọn lựa là một chuyện ai cũng làm. Buổi sáng thức dậy ngoài những thủ tục vệ sinh bắt buộc,
đôi khi chúng ta còn đứng trước tủ quần áo để chọn bộ đồ nào sẽ mặc trong ngày, sau đó phải
chọn lựa sẽ ăn món gì cho bữa sáng, mang món gì theo để ăn bữa trưa hay sẽ mua đồ ăn tại chỗ
làm.... Có những chọn lựa không quan trọng, nhưng có những chọn lựa rất quan trọng vì nó có
thể ảnh hưởng đến tương lai của mình hay của gia đình mình như chọn người phối ngẫu, hay
chọn công việc hay nghề nghiệp sẽ làm.
Vì thế chọn lựa là một phần kinh nghiệm làm người của chúng ta. Nó là những thực tập để tự
xác nhận và tự khẳng định chính mình. Nhưng để tự khẳng định mình là ai, chúng ta phải làm
một chọn lựa khác hơn là việc chọn món đồ nào trong siêu thị. Để thực tập khả năng chọn lựa chúng ta cũng phải
tách mình ra khỏi loại chọn lựa như chọn các món hàng trong siêu thị. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết rõ tại sao mình
muốn và mình muốn cái gì. Nó đòi hỏi phải có sự rõ ràng minh bạch về mục đích của cuộc sống. Nó đòi hỏi phải
sống kỷ luật và kỷ luật này tương đương với sự quên mình, sự hy sinh cùng với những động lực và ý hướng thật
trong sáng. Chọn lựa đòi hỏi kỷ luật bởi vì chọn lựa phải liên kết với những gì làm cho chúng ta là một con người.
Chìa khóa ở đây là chữ ‘người’- chúng ta chọn để trở thành một con người trọn vẹn.
Trong đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giê-su đưa cho chúng ta một tấm hình của nhân loại không
chỉ trong chính nó mà trong bối cảnh của sự sống đời đời. Nó là thần khí ban sự sống, chứ không phải xác thịt vô
ích. Vì thế chúng ta phải chọn sự sống đời đời và trong Chúa Giêsu sự sống đời đời được bảo đảm qua việc ăn thịt
và uống máu Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rất rõ ràng minh bạch chứ không giảm nhẹ lời của Ngài dù
lời đó làm chướng tai các thính giả nên họ bỏ đi không theo Ngài nữa. Và để chứng minh rằng lời mình nói là chân
thực, Chúa Giêsu không lôi kéo những người đó trở lại mà sẵn sàng để họ ra đi. Ngài là chọn lựa mà họ phải làm.
Hoặc là chọn Ngài hay là bỏ Ngài chứ không sống nước đôi. Vì thế đó là một quyết định lớn và dứt khoát. Ngài
không thể là người đứng bên lề cuộc đời chúng ta như món ăn phụ thêm vào bữa ăn chính có cũng được hoặc
không có cũng chẳng sao. Ngài phải trở thành trung tâm điểm của đời sống chúng ta. Một là chọn sự sống của Ngài
hay là không bao giờ có sự sống. Hoặc là chọn ăn thịt Ngài hay là chẳng có thịt nào hết.
Ngày nay, chúng ta cũng bị thách đố như những môn đệ thời xưa. Chúa Giêsu cũng là chọn lựa mà chúng ta phải
làm. Bí Tích Thánh thể mà Giáo Hội trình bày cho chúng ta cũng rõ ràng minh bạch như khẳng định của Chúa
Giêsu hơn hai ngàn năm trước đó là Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh rượu chứ không phải hiện diện
như là một biểu tượng. Hoặc là tin bánh và rượu thực sự trở thành Mình và Máu Thánh Chúa hay là không tin gì
hết. Sự thách đố mà chúng ta đối diện không hệ tại cái gì chúng ta phải lựa và chọn mà là chúng ta lựa và chọn như
thế nào. Có phải chúng ta chỉ lựa và chọn cái chúng ta muốn tin, còn điều chúng ta không muốn tin thì chúng ta
không lựa chọn?
Như thế chọn lựa mà đoạn Tin Mừng Chúa nhật tuần này trình bày cho chúng ta mang đầy kịch tích và rất cực
đoan. Nhưng thực ra có nhiều người trong chúng ta ít bị căng thẳng, ít hồi hộp và chắc chắn ít kịch tính hơn khi
chọn lựa tin theo Chúa vì chọn lựa của họ gần gũi hơn với các vị tử đạo. Đối với các vị tử đạo sự lựa chọn của các
ngài đã được làm từ rất lâu rồi. Các ngài đã thực tập kỹ năng chọn lựa mỗi ngày – từ quyết định này tới quyết định
khác, từ lựa chọn này tới lựa chọn khác. Các vị tử đạo chắc chắn đã không tự nhiên thức dậy vào buổi sáng và
thình lình quyết định là hôm nay mình sẽ trở thành người chết vì đạo. Sự chọn lựa để làm người tuẫn đạo xuất phát
từ việc các vị ấy đã tập chọn lựa Chúa Giêsu mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình và khi đến thời điểm phải làm
quyết định cuối cùng các vị ấy đã sẵn sàng trả giá mạng sống mình cho việc chọn lựa này. Như thế việc tử vì đạo là
hoa trái của sự trung kiên bền bỉ hơn là một hành vi có vẻ ngang tàng táo bạo nhất thời.
Chúng ta hãy ghi nhớ những mẫu gương của các vị tử đạo vì những mẫu gương này cho chúng ta hy vọng khi phải
minh họa lại tiến trình cải đổi cần thiết suốt đời nếu chúng ta muốn chọn Chúa Giêsu. Vì thế nếu chúng ta muốn
một ngày kia chúng ta sẽ trả giá cho việc chọn Chúa Giêsu bằng chính cuộc đời mình như các vị tử đạo, thì ngay
bây giờ chúng ta cần bắt đầu thực hành việc hoán cải từ từ mỗi ngày để khi chúng ta được kêu gọi làm quyết định
như các ngài chúng ta không còn phải trù trừ do dự để làm việc chọn lựa nữa.
Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam dạy chúng ta biết thực tập chọn Chúa mỗi ngày, để một ngày kia chúng ta cũng
được họp đoàn với các ngài trong Giáo Hội chiến thắng trên Nước Trời.
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