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Mt 25, 31

ĐẠI LỄ CÁC THÁNH
TỬ ĐẠO VIỆT NAM

THANKSGIVING DAY
Mừng kính các thánh Tử Đạo Việt
Nam xin cho chúng ta là con cháu
biết kế thừa tinh thần đầy yêu
thương và can trường của cha ông
để sống và làm chứng cho xã hội
hôm nay.

Trong bối cảnh xã hội, chính trị hiện nay, người ta
ngao ngán khi nghe hai chữ “vua chúa”, vì càng
ngày “vua chúa” càng chen chúc nhau mọc lên
như nấm làm đám dân lành đã khổ nay càng khổ
hơn.
Hiện tượng vua một vùng, chúa một cõi, bất kể
vùng ấy bé như thôn ấp, chẳng trừ vùng ấy chỉ to
bằng khu phố nhỏ đã làm nhiều người dị ứng với
hai từ Vua - Chúa. Chính trong tâm trạng ngán
ngẩm, sợ hãi cảnh vua chúa xưng hùng xưng bá,
tham ô, trấn lột, đàn áp đám dân đen nghèo khổ,
thấp cổ bé miệng, mà chúng ta mừng lễ Chúa Kitô,
Vua vũ trụ, Vua các tâm hồn.

thương để yêu thương.
Khi nói đến “khả năng yêu thương
để yêu thương” là nói đến phục vụ,
vì phục vụ là hành động cụ thể,
thiết thực của tình yêu, như đôi tay
là hành động biểu lộ ý muốn và
quyết định chọn lựa của tim óc.
Là Vua Tình Yêu, Đức Giêsu muốn
thần dân của Ngài tiếp tay với Ngài
để biến đổi thế giới hận thù, bạo
lực thành thế giới yêu thương, an
bình. Ngài muốn xây dựng một thế
giới mới của Tình Yêu, một thế giới,
ở đó mọi người nhận biết nhau là
anh em, con cùng một Cha trên
trời, một thế giới của lòng thương
xót được chính Thiên Chúa giầu
lòng xót thương qủan cai, chăm
sóc như Mục Tử chăm sóc, quản
cai đòan chiên yêu qúy của mình.

Đức Giêsu là Vua Tình Yêu

ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Quang cảnh ngày phán xét chung
trong Tin Mừng Matthêu được bao
trùm bởi Công Lý tình thương, khi
“Con Người đến trong vinh quang
của Người” (Mt 25,31) để xét xử
mọi người về tình yêu của họ, về
nén bạc yêu thương Thiên Chúa đã
trao cho mỗi người.
Đức Vua Giêsu đã không hỏi bất cứ
ai về bất cứ sự gì, ngoài những việc
làm của tình yêu trong suốt cuộc
đời dương thế, những việc làm
thường ngày, những đối tượng
thường gặp, những con người
thường thấy. Không có gì xa lạ, xa
xôi, trắc trở, nhưng tất cả đều gần
gũi, quen thuộc, kề bên. Chỉ có một
điều, một tiêu chuẩn để quyết định
đó là việc sử dụng khả năng yêu
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