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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
TỰ DO KHỎI CÁC ‘HÀNH LÝ’
Một lần nọ, vị giám đốc của một tiểu chủng viện trong một giáo phận
sống rất đơn giản. Ngài chỉ có hai bộ quần áo và đi lại bằng phương tiện công
cộng. Cha cũng rất thường xuyên cử hành bí tích Thánh Thể và đọc kinh nhật tụng. Tuy nhiên, suốt năm
năm nhiệm kỳ giám đốc chủng viện, đến kỳ tuyển chọn cuối cùng hoặc sa thải một số chủng sinh, ngài
luôn đề bạt những ứng cử viên thuộc nhóm đẳng cấp của mình, và loại bỏ những người thuộc đẳng cấp
khác với những lý do ngớ ngẩn như đi cầu nguyện trễ giờ, không làm việc chân tay đúng cách, v.v…
Dáng vẻ bên ngoài đơn thuần không làm nên con người đơn giản khi nội tâm bên trong đầy dẫy
những ý hướng xấu xa. Sự đơn giản thực sự nằm ở chỗ hoàn toàn tự do – tự do khỏi mọi thứ “bao bị và
hành lý” – vật chất, tâm lý và tư tưởng. Trong bài tin mừng hôm nay, chính xác đó là lời khuyên của
Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Chúa sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng.
Chúng ta, với tư cách những giáo dân, tu sĩ, linh mục và nữ tu Công giáo nhiệt thành, rất thường
khi đang tìm kiếm những bao bị và hành lý như thế. Những thứ này như những trở ngại cho sứ vụ công
bố Tin Mừng. Những hành lý vật chất, tâm lý và tư tưởng chúng ta mang theo thường trở thành một trở
ngại cho tư cách người môn đệ, trong việc trung thành thực hiện trách nhiệm của mình với sự dâng hiến
và cam kết hoàn toàn. Như trường hợp vị giám đốc trên đây, sở hữu nhiều của cải vật chất, những thứ
thực sự cản trở chúng ta là những hành lý của tâm lý và tư tưởng. Những xung khắc hiện có giữa các
nhóm khác nhau về đẳng cấp, nghi thức, ngôn ngữ và khu vực không phải là bí mật trong Giáo hội Công
giáo. Những xung khắc này chia rẽ cộng đồng Công giáo thành nhiều phần khác nhau.
Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh sự cần thiết giải thoát khỏi mọi ràng buộc, hành trang và sự
kiêu căng, để phục vụ Chúa và loan truyền sứ điệp tình yêu của Người. Chính Chúa Giêsu đã loại bỏ
mọi trở ngại – khỏi tất cả những sở hữu vật chất, vướng mắc với người nam hoặc người nữ, lòng tham,
tham vọng, dư luận và những hình ảnh, quyền lực và luật lệ tôn giáo, chúng đã ràng buộc con người hơn
là giải thoát họ.
Chúng ta có được tự do không? Khi suy ngẫm về đoạn phúc âm này, chúng ta hãy nhìn vào nội
tâm và tự tìm cho mình loại hành trang mà chúng ta mang theo vốn trở thành chướng ngại vật trong sứ
mệnh loan báo Tin Mừng của Chúa, cả trong lời nói và gương sống hàng ngày của chúng ta.
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