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"... tìm kiếm, và bạn sẽ thấy; gõ, và cửa sẽ
được mở ra cho bạn". Lu-ca 11: 9
Ông bà và anh chị em thân mến,
Như ông bà và anh chị em đã biết, cuộc sống là một
điều bí ẩn! Nếu không có Chúa, cuộc sống là một bí ẩn
hoàn toàn phi lý, vô hiệu, không thể hiểu thấu được.
Không có Chúa, chúng ta không thể tìm ra manh mối nào
về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống - không có tia hy
vọng nào, dù chỉ là một thoáng tư tưởng. Và đó chính là
lý do tại sao Thông điệp gửi đến cho chúng ta qua các
Thánh Sử Tân Ước được gọi là "Phúc Âm" - "Tin
mừng". Đó là một thông điệp tích cực, tràn đầy hy vọng
và chứa đựng niềm vui, bởi vì, khi trả lời câu hỏi, "Cuộc
sống với Thiên Chúa nghĩa là gì?”, nó cho chúng ta một
tầm nhìn thoáng qua - một tư tưởng về "tất cả những
gì chúng ta cần biết" - vào Mầu Nhiệm Thiên Chúa tạo
dựng vũ trụ, muôn vật, muôn loài.
Trong Bài học Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dậy các
môn đệ của Ngài cầu nguyện. Ngài đã dạy họ về "Kinh
Lậy Cha", Ngài nói. "Hãy xin, thì sẽ được; cứ tìm, thì sẽ
thấy; cứ gõ cửa, thì sẽ mở cho! " (Lc. 11: 9).
Không có gì vượt qua thực tế hơn rằng, có những điều
xẩy đến bất ngờ trong cuộc sống của chúng ta, khi
những sự kiện đó xẩy đến gần chúng ta đến mức đưa
chúng ta vào lối bí. Chúng ta tìm kiếm một lối thoát,
nhưng, trong tâm trí của chúng ta, cánh cửa đã được
khóa an toàn. Chúng ta cố gắng thao túng tìm lối thoát
cho chúng ta, vượt qua mọi cách thức, nói theo kiểu
bình thường. Nhưng chúng ta càng tiếp tục cố dựa vào
tài năng của riêng mình, chúng ta càng cố gắng, chúng
ta càng trở nên chán nản hơn -- và chúng ta đã phải sẵn
sàng chấp nhận sự thất bại. Và có lẽ cũng chính tại
thời điểm đó, chúng ta kêu lên: "Lậy Cha chúng con, ở
trên Trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước
Cha trị đến! Ý Cha thể hiện.... Xin Cha cho chúng con
hôm nay lương thực hằng ngày." Và chúng ta nhớ đến
lời của Chúa Giêsu dậy, "Xin, và con sẽ nhận được", và
có một ý tưởng nẩy lên trong tâm trí chúng ta. Từ đó, khi
chúng ta tin tưởng vào
Chúa, trước sự kinh ngạc
tột độ, chúng ta khám phá ra
rằng cánh cửa để đi vào
đến tình yêu và lòng thương
xót của Ngài vẫn mở. Cửa
chưa bao giờ đóng cả!

Chính chúng ta đóng cửa lòng chúng ta lại, bởi vì, chúng
ta tự phụ, kiêu ngạo và lừa đảo, tự tin vào chúng ta hơn
là Thiên Chúa.Khi hy vọng trở nên nhạt nhòa ở một
mức độ rất sâu nơi bản thể con người chúng ta, khi
những kỳ vọng cao vời của chúng ta tan biến như
những giấc mơ, khi mọi thứ "trở về hư không" như câu
thường nói, chúng ta trở nên tuyệt vọng. Chúng tôi bị
khóa trong một thái độ "Đường cùng, Không có lối
thoát!" Việc này thường hay xảy đến hơn bạn dự định
hoặc sẵn sàng chấp nhận.
Tin mừng Lời Chúa trong tất cả những sự việc này, Tin
mừng Lời Chúa đẹp thay, Ấy là trong khi Thiên Chúa
yêu thương chúng ta vô hạn, Người không bao giờ yêu
chúng ta rõ ràng hơn, đẹp đẽ hơn, là chính trong những
lúc chúng ta phải chịu đựng và đau khổ, những lúc tuyệt
vọng, những thời điểm mà chúng tôi cảm thấy bí lối, lúc
mà chúng tôi không kiểm soát được sự việc và từ đó
không có lối thoát.
Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng ông bà và anh chị em
Cha Sở Miguel Céja
Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha
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Ý nguyện chung : Cầu cho Công lý
Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một cách
liêm chính, đừng để những gì bất công đang thịnh hành
trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng.
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