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Nhân dịp mừng lễ Giáng Sinh và đón mừng Năm Mới 

 

 

   Chúa Giê-su nói : 

 “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi  

   hỏi nhiều hơn.” 

  (Lc 12, 48. Trích dẫn từ bài đọc Phúc Âm ngày 25/10/2017) 

   Lời Chúa trên đánh động tâm hồn tôi rất nhiều. 

   Phải chăng tôi là người đã được cho nhiều ? Bất cứ ai cũng đều được Thiên Chúa trao cho 

một sứ mệnh.  

 Thiên Chúa ban cho những hồng ân cần thiết để thi hành sứ mệnh ấy. 

 Tôi phải suy nghĩ về việc tôi đã hoàn tất vai trò của chính mình như thế nào. 

 Mặc dù đơn từ nhiệm Tổng Giám Mục Tokyo đã được thụ lý, nhưng cuộc sống mới của tôi 

sẽ bắt đầu từ đây. Từ nay, tôi sẽ dốc sức vào những điều đang được đòi hỏi. 

 

   Thánh Phao-lô nói : 

 “Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy” 

  (Rm 3:28). 

 “Chúng ta không lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng.” 

  (Rm 6:15) 

   Tôi muốn chậm rãi suy niệm Lời này. 

   Và trong tâm hồn của tôi lóe lên kỷ niệm 500 năm cải cách tôn giáo Luther vào năm nay. 

   Lễ kỷ niệm ấy đã được tổ chức tại nhà thờ Chánh Tòa Urakami ở Nagasaki. 

   Luther là linh mục Dòng Thánh Âu Tinh và là tu sĩ rất nhiệt thành. Người ta nói rằng ông 

ấy siêng năng cầu nguyện, đánh tội, học hỏi Lời Chúa và dạy học Thánh Kinh. Bất kể trong 

việc tu hành hoặc trong công việc, ông ấy luôn xem mình là một tội nhân trước mặt Chúa, 

và không thể nào thoát khỏi lối suy nghĩ này. Ông ấy không thể nào an tâm về “việc đón 

nhận ơn tha thứ của Chúa”. 

   Ông ấy nhận vai trò giảng dạy Thánh thi. Và rồi một lần nọ, tâm hồn của ông ấy đã bị 

đánh động bởi câu Thánh thi sau : 

 “Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà giải thoát con.” 

  (Tv 31:2) 

   Đó là câu dịch trực tiếp theo bản dịch Vulgata (bằng tiếng La tinh), nhưng theo ông 

Luther thì “đức công chính” của Chúa có nghĩa là thái độ nghiêm khắc của Chúa trong việc 

xét xử, và bản thân ông không thể là người làm hài lòng Chúa, cho nên luôn sợ hãi vì ý 

thức về tội lỗi. Thế nhưng, “đức công chính của Ngài” không có nghĩa là đức công chính để 

Chúa phạt mỗi người chúng ta, nhưng là đức công chính để làm cho chúng ta trở nên công 

chính và là hồng ân của Chúa để cứu độ chúng ta. “Đức công chính của Ngài” cũng được 

hiểu với nghĩa là chính Đức Giê-su Ki-tô. Đây chính là điểm đột phá mở ra một con đường. 
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   Nhân tiện đây, trong bản gốc Thánh Kinh Cựu Ước, từ “Tsedeq và Tsedaqah” nhấn mạnh 

đến việc Thiên Chúa cứu độ và tha thứ, cho nên có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ” hơn là có 

nghĩa “Thiên Chúa phán xét nghiêm khắc và xử phạt con người tùy theo việc họ làm”. Việc 

giải thích như thế đã dẫn đưa Luther đến một con đường mới. 

 Việc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Luther vẫn đang xúc tiến, tuy có một 

vài điểm khác biệt, nhưng cơ bản là đã thống nhất được những điểm giáo lý căn bản và đã 

có cùng một tuyên xưng. 

 

   Những lúc rao giảng về Đức Giê-su Ki-tô trên đất nước Nhật Bản này, chúng ta sẽ dùng 

ngôn từ nào và sẽ rao giảng như thế nào ? 

   Từ nay, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về việc làm thế nào để truyền đạt sự bình an và 

ơn cứu độ cho những anh chị em đang buồn phiền, khổ đau và chán chường cuộc sống. 

   Đón mừng Năm Mới với quyết tâm đổi mới, tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải truyền đạt 

phương thế mà Thiên Chúa quan phòng đến những anh chị em đang buồn phiền, khổ đau và 

đánh mất ý nghĩa của cuộc sống bằng chính ngôn từ và cách sống của mình. 
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