ĐỪNG BỎ QUÊN NGƯỜI ANH CHỊ EM
TÚNG THIẾU BÊN CẠNH
Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên
(Am 6:1a.4-7; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31)
Trong những tuần vừa qua, lời Chúa trình bày
cho chúng ta những điều kiện cần để trở thành
môn đệ Chúa Giêsu. Một trong những điều kiện
quan trong để qua đó người khác biết chúng ta là
môn đệ Chúa Giêsu là chúng ta yêu thương nhau.
Tình yêu này được biểu hiện cách cụ thể qua đời
sống chia sẻ những gì chúng ta có và chúng ta là cho anh chị em mình. Đây là điều chúng
ta nghe trong các bài đọc lời Chúa tuần trước và tuần này.
Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Amos tuyên sấm với những người sống “trong nhung lụa” nhưng
không biết chia sẻ với những người kém may mắn. Họ không sống bác ái và công bình. Hệ
quả là họ sẽ bị lưu đày. Họ bị Đức Chúa khiển trách như sau: “Khốn cho những kẻ sống
yên ổn tại Xion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari. Chúng nằm dài trên giường ngà,
ngả ngớn trên trường kỷ, và ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.
Chúng đàn hát nghêu ngao; như Đavít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng uống rượu
cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ!
Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân
phè phỡn!” (Am 6:1a.4-7). Những lời này cũng nhắm đến mỗi người chúng ta, những
người có thể không sống trong nhung lụa xa hoa, nhưng cũng có cái ăn cải để. Nhiều lần
chúng ta đóng cửa lòng mình lại hoặc chúng ta sống chèn ép bất công với người khác
[chúng “ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng”]. Một trái nghịch trong
cuộc sống mà chúng ta thấy là khi mua một cái gì đó từ người nghèo [rau-củ-quả], chúng
ta trả giá và “chèn ép” để được bán rẻ hầu đỡ tốn thêm vài đồng [nghìn]. Nhưng khi đi
mua “hàng hiệu,” chúng ta không thấy tiếc mấy trăm đồng [nghìn]. Đức Chúa mời gọi
chúng ta sống công bình và quan tâm đến anh chị em mình, đó là lối sống xứng đáng với
Thiên Chúa mà Thánh Phaolô mời gọi Timôthê.
Về phần mình, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mời gọi Timôthê sống xứng đáng là người
của Thiên Chúa. Theo Thánh Phaolô, để là người của Thiên Chúa, chúng ta phải “gắng trở
nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền
hoà” (1Tm 6:11). Không những thế, chúng ta phải tranh đấu không phải chỉ để có được
cuộc sống sung túc trên thế gian này, nhưng là để “giành cho được sự sống đời đời” (1Tm
6:12). Đây chính là sự sống mà Thiên Chúa kêu gọi và chúng ta đã nói lên lời tuyên xưng
cao đẹp đó trước mặt nhiều người. Theo Thánh Phaolô, để đạt được sự sống đời đời,
chúng ta phải “sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta xuất hiện” (1Tm 6:14). Điều đáng buồn là trong thực tế, nhiều khi chúng ta
tốn nhiều công sức hầu vun đắp cho mình một cuộc sống thật đầy đủ trên dương gian này,
và quên mất phải giành cho được sự sống đời đời bằng cách sử dụng cách đúng đắn những
gì chúng ta được ban tặng trong cuộc sống này. Đây chính là bối cảnh mà qua đó chúng ta
hiểu bài Tin Mừng hôm nay.
Bài Tin Mừng hôm nay kể về dụ ngôn Người Phú Hộ Giàu Có và Ladarô. Bài Tin Mừng tiếp
tục đề tài về chia sẻ của cải cho người khác, đặc biệt là những anh chị em đang túng thiếu,
mà dụ ngôn Người Quản Gia Bất Tín tuần trước đã thuật lại cho chúng ta. Dụ ngôn hôm

nay cho chúng ta thấy mọi sự dường như bị đảo ngược
trong sự sống đời sau. Bài Tin Mừng là một “câu chuyện
hai tầng” tập trung vào ông nhà giàu, năm người anh em
và người đọc câu chuyện [chúng ta]. Câu hỏi được câu
chuyện đặt ra là: Liệu năm người anh em và người đọc
[chúng ta] sẽ sống theo lối sống của ông nhà giàu hay làm
theo lời dạy của Chúa Giêsu và của Cựu Ước để chăm sóc
người nghèo như Ladarô và như thế trở thành con cái
Abraham? Nếu năm người anh em và người đọc không
theo lời dạy của Chúa Giêsu, họ sẽ không có chỗ trong bàn tiệc của Đấng Messia.
Chúng ta có thể chia bài Tin Mừng làm hai phần: phần 1 [Lc 16:16-26] trình bày đời sống
của ông nhà giàu và người nghèo khi đang sống và sau khi chết. Trong phần 2 [Lc 16:2731, chúng ta sẽ tìm thấy lý do tại sao ông nhà giàu bị luận phạt. Khi phân tích cẩn thận
phần 1, chúng ta nhận ra rằng ông nhà giàu dường như không làm gì sai về mặt luân lý.
Chúng ta đọc thấy: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc
linh đình” (Lc 16:19). Chúng ta không thấy ông phạm tội gì trong Mười Điều Răn. Ông đơn
giản chỉ “hưởng thụ” những gì ông có, hay đúng hơn được ban cho ông. Bản văn cũng
không cho chúng ta thấy Ladarô đúng về mặt luân lý. Điều chúng ta biết về Ladarô là: “Lại
có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà
giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy
con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta” (Lc 16:20-21). Chúng ta thấy Ladarô không làm việc
gì tốt, ngoại trừ “mấy con chó đến liếm ghẻ chốc anh ta.” Điều gì làm cho tình trạng của họ
thay đổi sau khi chết?
Chi tiết đáng để chúng ta lưu ý đầu tiên trong phần 1 là “ông nhà giàu” không có tên, trong
khi đó “một người nghèo” lại có tên. Trong tư tưởng của người Do Thái, tên rất quan trọng
vì nó nói đến nguồn gốc và căn tính của người đó. Tên để được gọi. Tên để thiết lập tương
quan. Nhìn từ khía cạnh này, chúng ta hiểu ông nhà giàu không có tên vì ông chỉ có một
tương quan duy nhất, đó là với của cải vật chất, những thứ không thể gọi tên người. Chỉ
có con người mới gọi tên sự vật và tên nhau, chứ sự vật không thể gọi tên người. Tuy
nhiên, Thánh Luca không đặt tên cho ông nhà giàu với lý do là để chính mỗi người chúng
ta điền tên mình vào chỗ ông nhà giàu để nhìn lại tương quan của mình với người khác và
với của cải vật chất. Bài học của ông nhà giàu cho chúng ta thấy, chỉ có “tương quan” với
con người qua đời sống bác ái mới đảm bảo cho chúng ta hạnh phúc đời sau. Còn tương
quan với vật chất sẽ không đi theo chúng ta khi chúng ta chết. Nói cách cụ thể hơn, chỉ có
con người [những người yêu mến chúng ta] mới cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta
chết, còn vật chất của cải không thể theo và cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta ra khỏi
cuộc đời này.
Cuộc đối thoại giữa Ápraham và ông nhà giàu là chi tiết thứ hai đáng để chúng ta suy gẫm.
Nó giúp chúng ta thấy được sự “đảo lộn” xảy ra sau cuộc sống dương thế. Trong cuộc đối
thoại này, chúng ta thấy lời dạy của Chúa Giêsu về mối phúc cho người nghèo và mối hoạ
cho người giàu trong bài giảng về các mối phúc và hoạ mà Thánh Luca đã trình bày trong
chương 6 (câu 20-26) được hoàn thành. Chi tiết trọng tâm ở đây là: “Thế rồi người nghèo
này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người
ta đem chôn” (Lc 16:22). Những lời này chỉ cho chúng ta thấy một thực tại, dù giàu hay
nghèo cũng phải đối diện, đó là cái chết. Ai cũng phải chết! Tuy nhiên, điều xảy ra sau cái
chết mới quan trọng: Ladarô được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham, còn ông nhà

giàu thì bị đem đi chôn. Trong lời giải thích của Ápraham, chúng ta thấy ông nhà giàu “đã
nhận được phần phước trên dương thế,” hay nói cách khác là ông đã “được trả công rồi.”
Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về lối sống tìm kiếm những thú vui trần thế mà quên vun
trồng cho mình một kho tàng trên trời. Để có được kho tàng trên trời, chúng ta cũng phải
như Ladarô, “suốt đời chịu toàn những bất hạnh” (Lc 16:25), tức là vác thập giá mình mà
theo Chúa Giêsu. Khoảng cách trên dương thế giữa chúng ta với anh chị em quyết định
khoảng cách trong cuộc sống mai sau: “Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một
vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua
bên chúng ta đây cũng không được” (Lc 16:26). Khoảng cách giữa ông nhà giàu và Ladarô
là “cái cổng.” Chính khoảng cách này tạo ra một vực thẳm lớn giữa ông và Ladarô trong
cuộc sống mai sau. Khoảng cách giữa chúng ta và anh chị em mình cũng chỉ là “cánh cửa
trái tim.” Liệu chúng ta có mở để mời họ vào ngồi chung bàn không?
Phần 2 tiếp tục cuộc đối thoại giữa Ápraham và ông nhà giàu. Trong cuộc đối thoại này,
Ápraham sẽ chỉ ra lý do tại sao ông nhà giàu bị luận phạt. Chúng ta tìm thấy lý do trong
câu trả lời của Ápraham cho thỉnh nguyện của ông nhà giàu: “Chúng đã có Môsê và các
Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó” (Lc 16:29). Câu này chỉ cho thấy ông nhà giàu đã
không “yêu thương người thân cận như chính mình” như Môsê và các Ngôn Sứ dạy. Bên
cạnh khẳng định này, qua những lời này Chúa Giêsu khẳng định giá trị của Cựu Ước vì nó
chuẩn bị cho việc đón nhận Chúa Giêsu. Điều này chúng ta thấy nơi hai câu cuối của bài
Tin Mừng: “Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu
có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ Ông Ápraham đáp: ‘Môsê và các
Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’”
(Lc 16:30-31). Những lời này ám chỉ việc khi Chúa Giêsu sống lại, nhiều người đã không
tin vào Ngài và như thế không tin vào sự sống đời đời. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm
nay cũng thường bị chi phối bởi “cơm áo gạo tiền.” Điều này làm chúng ta không quan tâm
hoặc không đặt đúng vị trí những giá trị thiêng liêng [sự sống đời sau]. Lời Chúa hôm nay
mời gọi chúng ta xem xét lại những tương quan chúng ta có, nhất là hai tương quan với
Chúa [nghe và thực hành lời Ngài] và tương quan với anh chị em [quan tâm và chăm sóc].
Chính hai tương quan này sẽ quyết định “vận mệnh” của chúng ta trong sự sống đời sau.

