nhiễm khỏi ảnh hưởng của thế gian, khỏi lòng ham muốn xác thịt, khỏi
ma quỷ.
Tháng 01.2012
“Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm
những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”
(Cl 3:1)

Thánh Phaolô nói những lời này với cộng đoàn ở Cô-lô-xê. Chúng
cho ta thấy rằng có một thế giới, nơi tình thương đích thực, niềm hiệp
thông trọn vẹn, sự công bình, niềm an bình, sự thánh thiện, niềm vui,
ngự trị; một thế giới nơi tội lỗi và sự thối nát không thể vào được; một
thế giới nơi ý Chúa Cha được thưc thi trọn vẹn. Đó là thế giới của Đức
Giêsu. Đó là thế giới mà Người đã mở rộng cho ta với cuộc phục sinh,
khi Người trải qua cơn thử thách nặng nề là cuộc khổ nạn.
Chúng ta không chỉ được mời gọi đi vào thế giới này của Đức Kitô,
mà ta đã thuộc về thế giới ấy qua phép Rửa rồi.
Nhưng thánh Phaolô biết rằng mặc dù đã nhận phép rửa, như vậy
đã được sống lại với Đức Giêsu, thì cuộc sống của ta lúc này trên trần
gian vẫn đặt ta trước muôn vàn hiểm nguy, cám dỗ và nhất là trước
những “sự vương vấn” mà nhất định ta sẽ sa vào, nếu ta không giữ cõi
lòng ở nơi Thiên Chúa và nơi những giáo huấn của Người. Đó có thể là
những sự vật, những thụ tạo và chính con người ta: đó là những ý nghĩ
của mình, sức khỏe, thời giờ của mình, sự nghỉ ngơi, học hành, lao
động, bà con họ hàng, những niềm an ủi hoặc mãn nguyện của mình...
Tất cả những gì không phải là Thiên Chúa và do đó chúng không thể
giữ chỗ cao nhất trong tâm hồn ta.
Chính vì thế mà thánh Phaolô khuyên ta:
“Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm
những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”

“Những cái thuộc thượng giới” là gì? Đó là những giá trị mà Đức
Giêsu đã đưa đến trần gian và chúng phân biệt ai là môn đệ của Người.
Đó là tình thương, sự đồng tâm, niềm an bình, sự tha thứ, sự đúng đắn,
lòng trong sạch, chính trực, công bình, v.v.
Đó là tất cả những nhân đức và những sự phong phú mà Tin mừng
mang lại. Với chúng và nhờ chúng, những Kitô hữu giữ mình trong thực
tại đã được sống lại với Đức Kitô. Nhờ chúng họ có thể được miễn

Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, “tìm kiếm những gì thuộc
thượng giới” hệ tại điều gì? Và ta phải làm sao để neo tâm hồn vào trời,
đang khi sống giữa trần gian?
Bằng cách để cho những ý nghĩ cùng tình cảm của Đức Giêsu hướng
dẫn, vì cái nhìn nội tâm của Người luôn hướng về Chúa Cha và cuộc
sống của Người trong mỗi giây phút đều phản ánh luật của Trời là lụât
thương yêu.
“Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm
những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”

Trong tháng này, tháng ta mừng lễ Phục sinh, một cách thực tế để
sống lời này là lấy thuật yêu thương làm động lực cho tất cả mọi hành
động trong ngày, thuật làm cho những hành động ấy nên quý giá cùng
đem lại hoa qủa.
Chẳng hạn khi đối sử với những người bên cạnh, ta hãy tìm cách
làm cho họ điều ta muốn cho mình và “trở nên một” với họ, bằng cách
nhận lấy cho mình những nỗi đau đớn và những niềm vui của mọi
người.
Đừng chờ đợi người khác đến với ta trước, khi sự hòa thuận trong
gia đình và sự hòa hợp nơi môi trường ta sống gặp nguy cơ. Mà ta hãy
khởi sự trước.
Và vì, theo thói thường, tất cả những điều đó không dễ dàng gì, hơn
thế đôi khi xem ra không thể thực hiện được, nên cần phải nhìn lên cao
và xin Đấng sống lại ơn trợ giúp mà Người không thể không ban.
Như thế, khi nhìn “những gì thuộc thượng giới” để thực hiện chúng
trên trần gian, chúng ta có thể đưa nước Trời vào môi trường lớn nhỏ
mà Chúa đã trao phó cho ta.
Chiara Lubich
Bảng chi thu của Qũy Lời Sống đến tháng 12. 2011
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