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LÁ THƯ MỤC TỬ

1. Nguồn gốc tình yêu. Thiên Chúa tạo thành con người
theo hình ảnh của Ngài là Tình Yêu. Từ khi trao tặng quà "sự
sống" cho nhân loại, Đấng Tạo Hoá đã đặt để tình yêu như hạt
lúa giống nơi thửa đất lòng người. Và từ đó, như người đi gieo
giống, Thiên Chúa không ngừng chăm sóc cho mầm tình yêu
phát triển và trổ bông kết trái, vì sự sống và hạnh phúc của gia
đình nhân loại.
2. Thiên Chúa ban hành luật yêu thương. Khi ban hành
luật yêu thương, Thiên Chúa dạy cho dân Người biết cách mến
Chúa yêu người. Mến Chúa trước hết và trên hết là năng gặp gỡ
Chúa, lắng nghe Lời Chúa, thi hành ý Chúa trong cuộc đời. Mến
Chúa còn là theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, bước theo
Chúa Giêsu trên đường tình yêu cứu độ, và cộng tác với ơn
Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí con người, dẫn dắt họ bước đi
trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Thiên Chúa.
Chúa dạy cách yêu người, trước hết, là tôn trọng sự sống
và phẩm giá con người, trân trọng tình yêu chung thuỷ trong hôn
nhân và gia đình, tôn trọng tài sản vật chất và tinh thần của tha
nhân, trân trọng tính trung thực, chân thành, vị tha, trong cuộc
sống làm người. Yêu người còn là theo gương Con Chúa làm
người dấn thân phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển con
người, đặc biệt người lâm cảnh khó khăn.
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Như thế, luật Chúa soi sáng cho lòng người, - lòng đạo,
lòng nhân, cũng như lòng tin -, mở rộng cả hai van tim. Một mở ra
đón nhận ánh sáng và năng lượng tình yêu từ Thiên Chúa. Một
mở ra phản chiếu ánh sáng, chia sẻ năng lượng tình yêu cho
nhau, trong đời sống hôn nhân và gia đình, giáo hội và xã hội.
3. Thiên Chúa chăm sóc tình yêu trong lòng người. Thiên
Chúa đã sai Người Con Một là Đức Giêsu, đến hoà nhập vào đời
sống nhân loại, soi đường dẫn lối cho tình yêu trong lòng người
thoát khỏi sức ép của tính đối kháng bẩm sinh ; thoát khỏi vòng
kiềm toả của lòng tham sân si, ganh ghét hận thù, với hành vi tự
vệ và đóng kín, hoặc kết tội và loại trừ nhau. Với hai van tim của
lòng người rộng mở, mầm mến Chúa yêu người có điều kiện phát
triển và trổ sinh hoa trái, trong đời sống gia đình và xã hội. Thiên
Chúa còn dùng Lời Chúa cùng ơn Thánh Thần vun tưới cho tình
mến Chúa yêu người khởi sắc trong việc tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ. Lịch sử và thực tế cuộc sống, cùng thiên nhiên vạn
vật, để lại nhiều hình ảnh minh hoạ tình yêu nở hoa muôn sắc tô
thắm cho đời sống nhân loại, và mang lại bình an hạnh phúc cho
người người.
4. Tình yêu quảng đại và hy sinh. Chiều chiều, ông chủ
nhà thích thả bộ trong vườn tre sau nhà. Bóng mát màu xanh,
tiếng xào xạc của lá tre, tiếng kẽo kẹt của thân tre, làm cho ông
cảm thấy giãn xả và thư thái. Một buổi chiều, ông ra vườn với
một con dao, định đốn tre. Đứng trước những bụi tre, ông cảm
thấy tiếc xót. Sau giây phút tư lự, ông tự trả lời rằng ông có ý định
đốn tre để chế biến cây tre thành nhiều dụng cụ phục vụ cho sự
sống con người. Tre làm đũa ăn, làm thúng rổ, làm bàn ghế, làm
giường ngủ, làm nhà ở, làm cầu qua sông rạch, làm hệ thống dẫn
nước dưới suối lên tưới thửa ruộng trên triền đồi, làm những
nhạc cụ, tranh trang trí nhà cửa. Sau đó, ông cảm thấy an lòng và
hứng khởi làm một việc cần làm nhằm phục vụ cho sự sống của
nhiều người.
Cây tre là hình ảnh tình yêu quảng đại chấp nhận hy sinh
để trở nên hữu ích cho đời. Hình ảnh đó, trước hết, là hình ảnh
Đức Giêsu yêu thương tới cùng trên thập giá. Sau giây phút cầu
nguyện xin ơn vâng theo ý Chúa Cha, Ngài đã tự nguyện đón
nhận khổ đau tủi nhục và chết chóc của phận người, để bày tỏ
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một tình yêu không còn tình yêu nào lớn hơn, một tình yêu đồng
cảm, bao dung, quảng đại, vô biên.
Đó cũng là hình ảnh Cha Px. Trương Bửu Diệp, tự nguyện ở
lại giữa đoàn chiên trong cơn nguy biến, chấp nhận hy sinh mạng
sống vì sự sống của đoàn chiên. Đó còn là hình ảnh những người
cha người mẹ lao nhọc mỏi mòn vì gia đình, nhưng tình yêu trong
lòng ngày càng cao lên như núi Thái Sơn, mở rộng như biển Thái
Bình. Đó còn là hình ảnh những vị tu hành đã tự nguyện khiêm
tốn và hy sinh nhận làm thùng rác đón lấy những gì người khác
thải vào đó, lời than thở, phiền trách, sự bực tức, uất hận, những
sai lầm... Trút bỏ những gì đè nặng lương tâm, họ cảm thấy được
thanh thoả và an lòng.
5. Tình yêu linh hoạt và trung thành. Trong một cuộc gặp
gỡ giao lưu với những vị khách từ châu Á, các bạn trẻ Saigon có
đặt ra một câu hỏi : hàng năm, dân tộc Philippin phải hứng chịu
hậu quả của nhiều trăm cơn bão, bí quyết nào giúp họ tồn tại ?
Đức Hồng Y Rosales, Tổng Giám mục Manila, trả lời bí quyết đó
là làm thân cây tre : khi phong ba bão táp đến, cây tre nằm rạp
xuống, sau cơn giông tố, cây tre lại đứng thẳng lên.
Ở đây, cây tre là hình ảnh một tình yêu uyển chuyển và linh
hoạt, chung thuỷ và trung thành. Cho dù phải trải qua bao nhiêu
sóng gió gian truân trong gia đình, qua bao nhiêu cơn bão trong
cuộc đời, - cơn bão cải tạo xã hội chủ nghĩa để lại nhiều xáo trộn
và mất mát, cơn bão của lối sống hưởng thụ ích kỷ và sa đoạ,
cơn bão của dịch nghiện ngập và dịch HIV để lại nhiều cái chết
trắng..., - tình yêu trong lòng người vẫn tồn tại và phát triển.
6. Tình yêu từ bi và nhân hậu. Chúng ta có thể tìm thấy
hình ảnh "tình yêu bao dung", gần đây, nơi thái độ khoan dung,
nhân hậu của Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđitô XVI, đối xử với
những kẻ hãm hại các ngài, với những nhóm chống đối, kết tội
các ngài. Tình yêu khoan dung nhân hậu đó đã thể hiện khả năng
cải tạo lòng người và đổi mới đời người.
Nhờ sức mạnh của tình yêu bao dung, Đức cố Tổng Giám
mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, cùng nhiều thành viên trong gia
đình Giáo Hội, đã biến những khó khăn thử thách, những thua
thiệt và mất mát, những lời phê phán và kết tội, thành cơ hội canh
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tân đời sống và đổi mới lối sống của nhiều người trong Giáo Hội
cũng như xã hội.
7. Tình yêu sáng tạo. Chúng ta có thể tìm gặp hình ảnh tình
yêu sáng tạo tại nhiều nơi trong gia đình giáo phận hôm nay,
chẳng hạn những nhóm có sáng kiến tổ chức hoạt động tương
thân tương trợ:
- tổ chức những bữa ăn từ thiện cho người lâm cảnh túng ngặt,
- tổ chức tiếng hát vì người nghèo, tổ chức tiếp sức cho mùa
thi, tổ chức quỹ học bổng,
- tổ chức thu nhặt ve chai, gây quỹ trợ giúp những người trẻ
gặp khó khăn,
- tổ chức những buổi học giáo lý phối hợp với những sinh
hoạt giải trí lành mạnh, giúp các bạn trẻ vượt qua những đam mê
bệnh hoạn của thời đại,
- tổ chức đưa xe lăn đến người bại liệt, giúp họ bước đi trên
đường đời,
- biến những hoạt động từ thiện bác ái cũng như những lễ hội
thành cơ hội xây đắp tình huynh đệ đồng cảm và hiệp thông, để loan
Tin Mừng Bình An, Tin Mừng Tình Thương cho xã hội hôm nay.
8. Tình yêu làm nở hoa tình yêu. Chúng ta có thể tìm thấy
hình ảnh "tình yêu nở hoa" nơi những nhóm tình nguyện chung
sức phục vụ những người trẻ sống với căn bệnh thời đại ở những
trung tâm xa xôi, hẻo lánh, phục vụ những người kém may mắn ở
những mái ấm tình thương, những người bệnh tật ở những cơ sở
y tế, từ thiện nhân đạo. Hoặc nơi những người chuyên cần chăm
lo, ủi an, và cầu nguyện cho những người lâm cảnh bất hạnh, tật
nguyền...
Tình yêu vị tha phục vụ đó đã tạo điều kiện cho bản thân
những người được phục vụ, thoát ra khỏi vòng kiềm toả của tâm
trạng đóng kín, mặc cảm, hay hận đời. Nhờ đó, hai van tim rộng
mở, tình yêu trong lòng họ được toả sáng, soi đường dẫn lối cho
họ đi đến một chân trời mới. Nơi đó họ tìm gặp lại lẽ sống cho đời
mình trong sự bình an thanh thản.
9. Thay lời kết. Xã hội hôm nay mang dấu vết những tranh
chấp và bất ổn, cùng những vấn đề nghiêm trọng trong đời sống
kinh tế, xã hội, chính trị. Điều cao quý nhất, người người khát
mong, là hai van tim của lòng người ngày càng mở rộng, và tình
yêu ngày càng toả sáng. Khi hoa tình yêu nở rộ khắp nơi, tình
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yêu đồng cảm và khoan dung, hy sinh và quảng đại phục vụ, tình
nghĩa đồng đạo, đồng bào, đồng loại, sẽ tô thắm cho nền văn hoá
sự sống và văn minh tình thương trên đất nước và thế giới hôm
nay. Ánh sáng văn hoá sự sống và sức mạnh của văn minh tình
thương sẽ giúp cho gia đình nhân loại vượt qua những vấn đề
nghiêm trọng. Nhờ đó, nhiều người có cơ hội thoát khỏi những
khó khăn, và cùng nhau tiến bước đi đến một cảnh đời ngày càng
tươi sáng và thanh bình.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Hồng Y Tổng Giám mục

Giám Mục Phụ Tá

Giáo Dục Đức Tin

9 Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Tết là cách đọc trại ra của từ tiết. Tiết chỉ mùa thay đổi

nối tiếp, trong năm có nhiều cái tết : Nguyên Đán, Thanh Minh,
Đoan Ngọ, Vu lan, Trung Thu… Tiết là mấu tre giữa hai lóng
tre, đánh dấu sự chuyển tiếp giữa các đoạn của thân tre.
Tết Nhất: Chỉ về Tết Nguyên Đán, khởi đầu một năm, bắt
đầu một chu kỳ mới, ngày tết nhất được dành cho việc tạ ơn và
báo hiếu, đó cũng là sự khởi sự của truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn”.
Ba ngày tết : Một thuật ngữ quen thuộc trong cách tư duy
số lẻ : Chỉ sự tròn đầy, ngày tết là những ngày ước mong mọi
sự đều tiến triển tròn đầy phúc lộc trong cả năm. Xưa kia ba
ngày tết còn chỉ đến tròn một tháng “thưởng xuân vui tết’ với ý
nghĩa dân gian thành ca dao : “Tháng giêng là tháng ăn chơi”.
Vui ngày tết, có nhiều niềm vui, niềm vui Đất - Trời; Con Người
với Thiên Nhiên, Con người với con người, cũng với bộ ba của
sự hoà hợp, Thiên - Địa – Nhân, ngày tết người ta tạ ơn trời,
chưng hoa cảnh, đi đến thăm nhau. Sự hoà quyện ấy diễn ra
trong ngày đầu năm để cầu mong : Phúc - Lộc - Thọ trong cả
năm. Ngày tết ở Trung Hoa còn gọi là ngày tam nguyên: Sáng

7

Mẹ Hiền Tháng 01 Năm 2012
đầu năm, sáng đầu tháng, sáng đầu ngày. Ba buổi sáng được
bắt đầu vào một ngày nên gọi là tam nguyên.
Hái lộc đầu năm : Vào đêm giao thừa, nhiều người đến nhà
chùa, sau lễ nhà thờ, đem lộc về nhà. Lộc phúc ấy như lời chúc
phúc của trời phật hay của Thiên Chúa ân ban. Năm mới vào
những ngày đầu năm, người ta thường nói những lời tốt đẹp,
những câu chuyện vui, những lời chúc hoan hỷ để cả năm được
ơn phúc.
Ăn Tết : Không chỉ riêng về ăn mà còn là nhắc đến những
ngày họp mặt trong gia đình, trong thâm tâm người Việt dù có
đi đâu xa, ba ngày tết cũng muốn về đoàn viên cùng gia đình
mỗi khi có thể. Trong lúc do đời sống kinh tế phải bôn ba khắp
chốn, về quê ăn tết luôn là thuật ngữ quen thuộc đối với nhiều
người. Không khí của những ngày tết đối với người xa quê luôn
để lại những u buồn nếu không về được. Khó có thể diễn tả
được nỗi buồn của những người ăn tết xa quê, thiếu một điều
gì rất ý nghĩa trong cả một năm. Ăn tết không chỉ là ăn nhưng
còn là những ngày đến bên người quá cố thắp nén hương
tưởng nhớ, sửa sang lại phần mộ người thân, cắm lên những
bó hoa lòng cảm mến. Ăn tết có nhiều ý nghĩa mà những ngày
khác trong năm khó có thể thay thế. Thường khi dịp tết, ở
những nơi công xưởng đang mùa sản xuất có muốn lưu giữ
những người làm việc ở lại cũng khó, bao nhiêu người dành
trọn những ngày phép năm vào trong dịp ăn tết này để có thể
thu xếp “về quê ăn tết”.
Du Xuân : Những ngày tết thường có nhiều lễ hội, về quê
thường tham dự nhiều lễ hội hơn khi ở thành phố, nếu ở thành
phố có lễ hội cũng giống như người ta “diễn kịch” thiếu mất cái
hồn quê chính yếu của lễ hội. Hội tết có lẽ bắt đầu từ trước tết
bằng những phiên chợ tết : Hoa - Cảnh – bánh – Trái – Rau
quả - Thịt, bao nhiêu thứ sản phẩm được chuẩn bị cho ngày
tết, nên việc đi chợ trước tết thường nhiều niềm vui mua sắm
hơn những ngày trong năm. Ở các công ty, lương tháng mười
ba được trao vào dịp này, trước khi nhân viên đi nghỉ tết. Cũng
giống như đồng lương phụ trội của tháng mười ba, đồng lương
này dành cho việc, biếu quà, mua sắm, vui tết.
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Hội Tết thường được tổ chức sau ba ngày tết là dịp nhắc
nhở những truyền thống của làng hoặc của quê hương. Người
làng này sang làng kia dự hội tết, vừa có thời gian thăm nhau,
vừa được hiểu biết thêm về những truyền thống của những nơi
mình đến. Ngày tết không chỉ kéo dài để thưởng xuân nhưng
còn để đủ thời gian thắp lại những tình thân và chuẩn bị cho
những mối tình hẹn đến mùa cưới trong năm.
Tết còn rất nhiều điều để ghi nhớ nhưng có lẽ hãy để hưởng
tết để có nhiều cảm nghiệm vẫn hay hơn là nói nhiều về tết.

Ngày 01/01/2012

SỐNG LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH –
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA – NĂM B
Bài Tin Mừng : Lc 2,16-21

9 Mai Xuân
I.

LỜI CHÚA

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ
gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với
Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy
thế, họ liền kể lại điều họ đã được
nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả
những ai nghe đều ngạc nhiên về
những gì các người chăn chiên nói
cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi
nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại
trong lòng. Rồi các người chăn chiên
ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng
Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được
mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ
cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ
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thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng
mẹ.
II. SỐNG LỜI CHÚA
“Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và suy
đi nghĩ lại trong lòng.”
Chúa Nhật đầu tháng, đầu năm dương lịch, Giáo hội mừng
kính trọng thể lễ Đức Trinh Nữ MARIA với tước hiệu MẸ
THIÊN CHÚA.
Nếu xét theo phẩm trật, địa vị của một con người - thì đây
là tước hiệu cao sang nhất, vinh hiển nhất, được trọng vọng
nhất - trong tất cả mọi tước hiệu, mọi địa vị - mà Thiên Chúa
đã trao tặng cho loài người - mà người duy nhất lãnh nhận
tước hiệu ấy là ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM - MẸ THIÊN
CHÚA.
Vì tước hiệu vô cùng cao cả Thiên Chúa đã trao tặng Đức
Trinh Nữ, chúng ta cùng tìm hiểu địa vị này cao sang thế nào !
Với địa vị vô cùng vinh hiển ấy, Thiên Chúa đã muốn đặt nơi
Mẹ trách nhiệm và bổn phận lớn lao ra sao - với Giáo hội trần
thế và toàn nhân loại - trong chương trình Tình Yêu của Thiên
Chúa đã hoạch định từ thưở đời đời !!!
Nhìn vào lịch sử Giáo hội nơi các vị thánh được tôn phong
trên các bàn thờ ; chúng ta nghiệm ra được ý định nhiệm mầu
và tình yêu vô biên của Đấng Khôn Ngoan. Khi Thần Khí luôn
đáp ứng và trao tặng cho Giáo hội những vị thánh, luôn phù
hợp trong mọi giai đoạn, mọi thời buổi, mọi hiểm nguy, mọi
chao đảo, mà Đức Tin của Giáo hội trần thế cần đến...
Hiểu như vậy, chúng ta mới biết Đấng Vô Biên yêu thương
Giáo hội trần thế và loài người thế nào ! khi Thiên Chúa luôn
dõi mắt nhìn theo mọi biến cố, mà hiện diện, cùng đồng hành,
để cứu giúp Giáo hội trần thế đúng lúc, đúng giờ nơi và nhờ
các vị thánh, đã cộng tác khăng khít, mật thiết với Thần Khí...
Không phải Thiên Chúa đã không đủ Quyền Năng để cứu
giúp Giáo hội. Nhưng Người luôn muốn loài người cộng tác,
với trái tim yêu thương đồng loại. Để chính nhờ lời khẩn
nguyện, yêu thương mà các vị thánh ấy đã hiến thân cho Tình
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Yêu Thiên Chúa - do chính Thần Khí khơi gợi - trong trái tim
các vị ấy khẩn nài - để Thiên Chúa có đủ lí do mà trào đổ Tình
Yêu thương xót, tha thứ của Người xuống Giáo hội, cũng như
cho toàn nhân loại... Đối với các vị thánh mà còn đem lại
những hiệu quả lớn lao trong Giáo hội trần thế như vậy, trong
chương trình tình yêu Thiên Chúa đã hoạch định. Huống chi
Đức Trinh Nữ, Đấng đã được Thiên Chúa mời gọi cộng tác, để
làm MẸ THIÊN CHÚA, Mẹ Giáo hội, Mẹ mỗi tín hữu, và Mẹ
của tòan nhân loại, mà Thiên Chúa đã yêu thương tạo thành...
Đưa ra những dẫn chứng ấy, để chúng ta hiểu cách sâu xa
về trách vụ vô cùng cao trọng và lớn lao của Đức Trinh Nữ, khi
Mẹ nói lời XIN VÂNG. Để dưới chân Thánh Giá Cứu Độ của
Con Cực Thánh - mà lãnh nhận việc : Điều hành toàn bộ lịch
sử Giáo hội trần thế với địa vị : MẸ THIÊN CHÚA - Mẹ Giáo
hội, Mẹ từng chi thể trong Nhiệm Thể Giáo hội, Mẹ nhân
loại…
(Nếu Thiên Chúa làm chủ lịch sử mọi công trình mà
Người đã sáng tạo - thì Đức Trinh Nữ nhận trách nhiệm
bảo vệ và điều hành mọi công trình sáng tạo ấy - trong
toàn bộ lịch sử sáng tạo của Thiên Chúa - cùng với Thánh
Thần, trong Thánh Thần và bởi Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc Nhiệm Hôn…).
Nếu Thiên Chúa đã trao trách vụ vô cùng lớn lao ấy cho
Đức Trinh Nữ. Chắc chắn, Người cũng sẽ phải trao cho Mẹ
Quyền Năng tương xứng, để Mẹ chu toàn mọi phận vụ Mẹ đã
lãnh nhận...
Để không ai có thể chối bỏ, nghi ngờ, hay phản bác ; thì
không một quyền năng nào xứng đáng hơn QUYỀN NĂNG
của MẸ THIÊN CHÚA, mà Thiên Chúa đã trao tặng Mẹ. Tất cả
mọi tước hiệu Giáo hội đã tuyên tín, chỉ để làm chứng và tôn
vinh tước hiệu vô cùng cao sang vinh hiển của MẸ THIÊN
CHÚA mà thôi... Nếu Đức Trinh Nữ đã không hội đủ những
yếu tố vô cùng cao sang vinh hiển để xứng đáng làm Mẹ Thiên
Chúa, thì Thiên Chúa đã không đặt Mẹ vào địa vị vô cùng cao
sang ấy. Vì, Thiên Chúa không bao giờ thực hiện điều gì mâu
thuẫn với đức Khôn Ngoan Toàn Năng của Người.
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Vậy, với địa vị Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ sẽ thực hiện
nhiệm vụ ấy thế nào với Giáo hội trần thế ; với mỗi tín hữu và
toàn thể nhân loại ? Khi Giáo hội và toàn nhân loại lâm nguy,
trước sức tấn công khủng khiếp của ba thù - qua mọi thời đại...
Nhất là giai đoạn - mà màn đêm tăm tối tội lỗi đang bao trùm
Giáo hội và loài người hôm nay...
Không phải chỉ khi đứng dưới chân thập tự, Mẹ mới nhận
lấy trách vụ làm Mẹ Giáo hội và toàn thể... Mà địa vị này, trách
nhiệm này, đã được Thiên Chúa ủy thác cho Mẹ - ngay khi Mẹ
hiện hữu trong ý định đời đời của Chúa Ba Ngôi rồi. Nhờ cuộc
Nhiệm Hôn với Thánh Thần - Mẹ thực hiện toàn bộ công cuộc
của Thiên Chúa từ thưở tạo thành cho đến tận thế.
Mẹ chỉ hiện hữu trong thế giới nhân sinh, đúng lúc, đúng
giờ theo đúng trình tự trong Chương Trình Tình Yêu Thiên
Chúa đã hoạch định. Để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ. Thiên
Chúa thực hiên mọi kế hoạch yêu thương cứu độ của Người.
Vậy, Mẹ đã, và sẽ thực hiên những kế hoạch nào để làm
tròn trách vụ mà Thiên Chúa ủy thác cho Mẹ :
Như chúng ta đã chia sẻ : Nhờ cuộc Nhiệm Hôn với Thánh
Thần, Mẹ không còn là một thực thể riêng lẻ. Mà Mẹ đã được
Thánh Thần nung nấu Linh Hồn Mẹ trong biển yêu đương của
Người, để Mẹ trở nên Duy Nhất trong Tình yêu với Thánh
Thần - từ thưở đời đời - Nói cách khác : Mẹ và Thánh Thần trở
nên một thực thể Duy Nhất, mà thực hiện và chu toàn mọi kế
hoạch Thiên Chúa đã đề ra... Vì đã nên một với Thánh Thần,
nên tất cả mọi phận vụ của Ngôi Ba Thiên Chúa, Mẹ đều tham
dự trực tiếp và thực hiện cách tích cực và hiệu quả như Thiên
Chúa muốn. Chỉ như vậy, Mẹ mới thực hiện cách trọn vẹn lời
đáp trả với Thiên Chúa - XIN VÂNG - Tin và hiểu như thế,
chúng ta mới dễ dàng nhận thức cách cụ thể Quyền Năng của
Đức Trinh Nữ trong trách vụ mà Mẹ đã nhận lãnh từ Thiên
Chúa.
(Vì không đủ đất để chia sẻ hết, nên chỉ xin được trình bày
một số nhiệm vụ mà Đức Trinh Nữ đã thực hiện. Khi có dịp
chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Vả lại, mọi sự đều được Thần Khí
khai mở cách tiệm tiến, cho phù hợp với kế hoạch, và thời gian
của Thiên Chúa...)
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Nếu Thánh Thần là Đấng thánh hóa, đổi mới, kiện toàn,
chữa lành, và tái sinh mọi sự, thì Mẹ cũng tham dự trực tiếp
vào tất cả mọi hoạt động của Thần Khí :
Mẹ bảo vệ và nuôi dưỡng TÌNH YÊU Chúa Ba Ngôi trên
tất cả mọi công trình mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Nhất là
loài người. Cách riêng, Giáo hội trần thế ; và mọi tín hữu. Hơn
hết, những linh hồn tín nhiệm Mẹ. Mà muôn đời hỏa ngục luôn
rình rập để phá đổ mọi công trình ấy :
Trước Ngai Tòa Thiên Chúa - Trong mọi giây phút - Mẹ
thực hiện Quyền Năng của MẸ THIÊN CHÚA - để trào đổ
Tình Yêu Chúa Ba Ngôi trong Trái Tim Vô Nhiễm cho thế
gian : Cũng với Quyền Năng của MẸ THIÊN CHÚA - Mẹ xử
dụng triệt để Mầu Nhiệm ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC - Mà
Mẹ đã tham dự trong công cuộc cứu độ trần gian với Con
Cựu Thánh…
Tình Yêu Chúa Ba Ngôi trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ vừa là Linh Dược băng bó, chữa lành mọi thương tích vừa như phương thế - làm vô hiệu hóa mọi mưu kế mà ba
thù xử dụng, để đả thương Thân Mình Mầu Nhiệm Đức
Giêsu là Giáo hội trần thế… Phương thế hữu hiệu nhất,
mang lại hiệu quả vô cùng lớn lao, Mẹ luôn xử dụng để
dậy con cái Giáo hội thực hiện - CHUỖI MÂN CÔI… Khi
Giáo hội lâm vào tình trạng vô cùng nguy khốn…
Không một chi thể nào lại không được Mẹ quan tâm cứu
giúp. Dù họ không kêu cầu Mẹ. Mẹ đã xử dụng triệt để Mầu
Nhiệm Hiệp Thông của ba thành phần Giáo hội: Giáo hội Khải
Hoàn ; Giáo hội Thanh Luyện và Giáo hội Chiến Đấu ; để
không một linh hồn nào không được bàn tay từ ái của Mẹ đỡ
nâng, xoa dịu, chữa lành... Trừ khi chính họ khước từ, chối
bỏ...
Mẹ làm chủ lương tâm, lương tri, và mọi ước muốn
của linh hồn. Mẹ đánh động, tác động, soi dẫn lương tâm,
lương tri mọi người, trở về con đường ngay chính, khi bị ba thù
dẫn dụ, khuynh loát, và lôi kéo vào mọi bẫy rập tội lỗi... Mẹ
nhắc nhở qua tiếng lương tâm. Rọi sáng, lay động lương tri,
khi linh hồn chúng ta bị ba thù che khuất mọi điều Chân, Thiện,
Mỹ của Thiên Chúa...
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Rất tiệm tiến, Mẹ dẫn dắt mọi linh hồn từng bước, từng
bước, dến gần Thiên Chúa, qua mọi nẻo đường thăng
trầm của cuộc sống - để huấn luyện đức khiêm tốn ; Mẹ cấy
rễ đức tin, gieo mầm đức cậy và khơi dậy lửa mến nồng nàn
trong trái tim mọi tín hữu, và toàn thể... Nếu họ có cách sống
chân thật, thẳng thắn... thì không một ai là không nhận được
tình yêu của Mẹ sờ chạm, thương xót...
Trong muôn vàn hiểm nguy tội lỗi, Mẹ xử dụng người
này, người khác và mọi phương tiện chủ quan cũng như
khách quan. Để nhắc nhở, mời gọi, lôi kéo linh hồn vào con
đường ngay chính. Mẹ sẽ rất uyển chuyển soi dẫn linh hồn đến
nguồn nước rửa của lòng sám hối, ăn năn, mà kín múc nguồn
ơn cứu độ..
Sau cùng, Mẹ dìm tất cả mọi linh hồn đã cậy nhờ Mẹ cả những linh hồn không cậy nhờ Mẹ - vào Máu Thánh
Châu Báu Con Mẹ. Trong và nhờ Mầu Nhiệm Hiệp Thông.
Trong mọi giây phút, Đức Trinh Nữ luôn đứng dưới chân
Thập Giá Cứu Độ, để hứng lấy tất cả mọi Giọt Máu Châu
Báu đổ xuống trong các Thánh lễ, mà tưới đổ trên mọi của
lễ hiến dâng trên các Bàn Thờ, cũng như trào đổ cho toàn
Giáo hội và thế giới. Mẹ cũng nhận lấy tất cả mọi của lễ hiến
dâng, từ ba thành phần Giáo hội - để qua Trái Tim Vô Nhiễm
Mẹ, tất cả những lễ dâng ấy - dù bất toàn - cũng được Tình
Yêu trong Trái tim Vô Nhiễm Mẹ làm cho nên hoàn hảo. Vì vậy,
Mẹ chưa bao giờ, và không bao giờ rời xa Thập Giá Cứu Độ
mà Con Cực Thánh đã xử dụng để cứu độ trần gian, mà trào
đổ mọi ân sủng. Đồng thời, Mẹ cũng dìm tất cả mọi linh hồn
vào giòng Máu Châu Báu vô cùng thương xót ấy, mà tẩy
rửa mọi tiền khiên… Điều quan trọng không thể thiếu là :
Những của lễ dâng hiến ấy, có được dâng bởi TÌNH YÊU
MẾN CHÚA hay không !!! Bởi, càng yêu mến Chúa, thì lễ
dâng, càng kéo nhiều ân sủng, như thác nguồn thương xót cho
loài người…
Người đời hôm nay, đang khát khao tình yêu. Nhưng họ
sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn cơn khát ấy. Khi họ chưa tìm đến
đúng nguồn mạch Tình Yêu. Họ không biết rằng : Những khát
khao đó, chính là một thúc giục, là lời mời gọi của Đức Trinh
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Nữ, đang muốn hướng những ước muốn đó về với Tình Yêu
Nguyên Tuyền của Đấng Tạo Thành.
Loài người hôm nay, chỉ được bình an và hạnh phúc
chân thật, khi biết tìm về đúng nguồn mạch hạnh phúc từ
Thiên Chúa, trong Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa nhờ Mẹ,
với Mẹ và trong Mẹ mà thôi...
Vì vậy, Đức Trinh Nữ - MẸ THIÊN CHÚA - Đang như
phao cứu sinh duy nhất - cho toàn thể chúng ta bám víu
trong giai đoạn hiểm nguy này… mà nhận được lòng
thương xót, tha thứ của Thiên Chúa…

Ngày 08/01/2012
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – NĂM B
Bài Tin Mừng : Mt 2,1-12
I.

LỜI CHÚA

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua
Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà
chiêm tinh từ phương Đông
đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi :
"Đức Vua dân Do-thái mới
sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi
đã thấy ngôi sao của Người
xuất hiện bên phương Đông,
nên chúng tôi đến bái lạy
Người." Nghe tin ấy, vua Hêrô-đê bối rối, và cả thành
Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả
các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng
Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : "Tại Bê-lem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : "Phần ngươi, hỡi
Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất
của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân
Ta sẽ ra đời."
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Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh
đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua
phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : "Xin quý ngài đi dò
hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho
tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế,
họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại
dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.
Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy
Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy
Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc
dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở
lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ
mình.
II. SỐNG LỜI CHÚA
“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi
đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên
chúng tôi đến bái lạy Người.”
Trên đây là lời của các đạo sĩ từ phương Đông đến Giê-rusa-lem hỏi dân Do-thái, để đến bái lạy và dâng tiến Đức Vua
những bảo vật - mà thánh Mát-thêu trình thuật trong bài Tin
Mừng kính Chúa Hiển Linh hôm nay.
“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ?”
Đây là câu hỏi, mà thiết nghĩ, bất cứ người tín hữu nào
cũng nên đặt ra trong tâm thức mình. Để luôn nhắc nhớ về mọi
bổn phận, và trách nhiệm phải có - với Đấng chúng ta đã thề
hứa trung thành, yêu mến, phụng sự Người - khi lãnh nhận bí
tích rửa tội.
Sao lại phải đặt ra câu hỏi ấy với mỗi chúng ta ?
Bởi vì, trong cuộc sống đời thường, rất nhiều người tín hữu
- trong đó có nhiều người trẻ - đã quên mất sự hiện diện của vị
Vua Tình Yêu mà mình đã tôn thờ, đã chân nhận trong linh hồn,
trong cuộc sống tâm linh của mình. Khi vị Vua ấy đã bị chúng ta
thay thế bằng những ngẫu tượng, thần tượng thế gian...
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Vì vậy, một câu hỏi cần thiết phải được nêu lên trong
tâm thức mỗi tín hữu hôm nay : Đức Vua dân Do-thái mới
sinh, hiện ở đâu : Người ở đâu trong tâm hồn, trong cuộc
đời, trong cách nghĩ, cách cảm, cách giao tiếp, cách cư xử
đời thường, với mọi người xung quanh chúng ta… Người
đang ở đâu ???
Người đang ở đâu, mà sao cuộc sống mỗi chúng ta lại đầy
rẫy tội lỗi, ngổn ngang bao nhiêu dục tình, chìm ngập trong
hưởng thụ vật chất thế gian, và mọi mưu kế ba thù giăng mắc ?
Người ở đâu - mà ngay trong Cung Lòng Giáo hội - các gia
đình Công giáo - trong khu xóm - cộng đoàn - hội đoàn - đoàn
thể - cả các dòng tu - và trong xã hội loài người hôm nay, lại
đang xảy ra quá nhiều xáo trộn, đổ vỡ vì những hưởng thụ, ích
kỉ, tham lam, bè phái, chia rẽ, dối trá, tráo trở...khủng khiếp đến
thế !!!
Vì vậy, rất cần thiết, mỗi người tự vấn lòng :
Vua Tình Yêu mới sinh, Người đang ở đâu trong cuộc
sống đời thường của tôi ? Tôi có thực tâm kiếm tìm Người
- dể mời Người đồng hành với tôi trong cuộc sống, hay tôi
đã, đang cư xử với Người như bạo vương Hê-rô-đê ?
Hê-rô-đê độc ác, nhiều mưu kế vì tham lam, vì những dục
vọng thấp hèn, vì luôn tích trữ mọi sự gian trá trong cuộc sống
của mình... Đã không ngần ngại - dùng cả những hành vi đê
hèn, khi muốn lừa dối các nhà đạo sĩ - để tìm cách giết Đức
Giêsu, đang khi Người chỉ là một Hài Nhi vô cùng nhỏ bé.
Không nhà, không cửa, không có mảnh giáp che thân... Người
đã phải sử dụng hang bò lừa làm nơi sinh ra, và máng cỏ làm
nơi vào đời...
Ấy thế mà, Hê-rô-đê vẫn muốn tìm giết Đức Giêsu - chỉ vì
cái từ “VUA”. Dù vị vua ấy chỉ là một Hài Nhi. Nhưng vì lòng
tham lam, ghen tương, đố kị, đã khiến Hê-rô-đê thực hiện
những hành vi vô cùng độc ác - để lại hậu quả khôn lường - chỉ
vì ghen tương với VUA TÌNH YÊU...
So sánh những hành vi của Hê-rô-đê với những cách sống
của đa số người tín hữu chúng ta nói riêng - và cả nhân loại
hôm nay, chúng ta có nhận xét gì ?
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Nếu lương tâm được soi sáng bởi Ánh Sáng Lời Chúa,
chúng ta sẽ thấy : Thời buổi hôm nay, người ta đang lập lại
cách sống, cuộc sống độc ác y như bạo vương Hê-rô-đê xưa :
Họ cũng đang đi tìm mọi thú vui trong hưởng thụ xác thịt. Họ
không còn nhớ đến Thiên Chúa của mình. Vì cách sống đó.
Đức Giêsu cũng đang bị họ tìm giết như Hê-rô-đê...
Vì không tìm thấy Hài Nhi bằng xương, bằng thịt hiện diện
trong cuộc sống hôm nay, nên họ đã thực hiện cách sống và
cuộc sống như Hê-rô-đê : Giết Đức Giêsu bằng cách phá nát
mọi công trình sáng tạo vô cùng tốt đẹp của Người - Nơi chính
linh hồn mỗi người - bằng những hình thức : Kiêu căng, ngạo
mạn, ngông cuồng, tham lam, dối trá, tráo trở, độc ác, ích kỉ,
hận thù, chia rẽ, hưởng thụ mọi dục tình, và dâm loại xác thịt...
Nhất là hợp thức hóa việc giết các thai nhi đang trong bụng
mẹ... Tất cả những hình thức giết Đức Giêsu hôm nay, đang
được loài người thực hiện rất công khai, như Hê-rô-đê đã công
khai những tội ác của mình...
Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Giêsu đang bị xâu xé, tan nát
vì tội ác của những chi thể trong Nhiệm Thể Giáo hội - và cả
xã hội loài người gây nên. Chỉ vì, hầu hết đang bắt tay với ba
thù. Nhất là kẻ thù xác thịt - là kẻ nội thù - luôn mở lối cho hai
thù - thế gian và hỏa ngục - gây nên biết bao thương tích cho
linh hồn mình và đả thương Giáo hội...
Chỉ vì - trong cuộc sống đời thường - trong tâm thức chúng ta không thật tâm ngưỡng vọng để tôn thờ, yêu mến
Thiên Chúa của mình - nên cũng không nhìn thấy Sao Mai
MARIA luôn rạng ngời soi đường chỉ lối... hầu tích cực đi tìm
Thiên Chúa như ba đạo sĩ, mà dâng lên Người những bảo vật :
Vàng : tượng trưng cho những tinh hoa của Chân, Thiện,
Mỹ với trái tim yêu mến tôn thờ... Nhũ hương : tượng trưng cho
những lời nguyện cầu thiết tha của lòng mến... Mộc dược :
tượng trưng cho những gian nan, khốn khổ, hi sinh, hãm mình,
nhẫn nại, chịu đựng trong cuộc sống đạo đời thường, với ý
thức vâng phục Thánh Ý trọn vẹn...
Tất cả những gì ba đạo sĩ dâng tiến Chúa Hài Nhi. Thì hôm
nay - đang bị muôn vàn tội lỗi, và những vô ơn nhận chìm,
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trong đời sống hưởng thụ vật chất của Giáo hội, của mỗi tín
hữu, và của loài người... Vì vậy, cần thiết phải khơi dậy trong
tâm thức mỗi chúng ta - câu hỏi mà ba nhà đạo sĩ đã hỏi dân
Do-thái :
ĐỨC VUA TÌNH YÊU mới sinh, hiện ở đâu ? trong cuộc
sống đời thường của tôi, của anh, của chị ? Người đang ở
đâu ???

Ngày 15/01/2012
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Bài Tin Mừng : Ga 1,35-42
I.

LỜI CHÚA

Hôm ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm
môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi
ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây
là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ
nghe ông nói, liền đi theo Đức
Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các
ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh
tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi
(nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?”
Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ
đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại
với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào
khoảng giờ thứ mười.
Ông An-rê, anh ông Si-môn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo
Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói :
“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông
dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Si-môn
và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phê-rô).
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II. SỐNG LỜI CHÚA
“Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kêpha (tức là Phê-rô).
Trình thuật Tin Mừng Chúa Nhật II, thánh Gio-an giới thiệu
với Giáo hội trần thế, về việc Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ
đầu tiên. Cũng có nghĩa, là Người khởi sự thiết lập nền tảng
Giáo hội trên các tông đồ. Nền tảng Giáo hội ấy được thiết lập có sự đóng góp về phía con người : đó là lời giới thiệu của ông
Gio-an Tẩy giả cho các môn đệ của ông với Đức Giêsu...
Mặc dù, trong Thánh Ý, khi mời gọi bất cứ ai cộng tác trong
Chương Trình Tình Yêu Cứu Độ, thì những người ấy đã được
hiện diện trong Ý Định đời đời của Thiên Chúa rồi. Nhưng trong
bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta vẫn thấy, Thiên Chúa luôn
muốn mỗi người cộng tác vào chương trình ấy, tùy theo khả
năng, sức lực, nhất là thiện chí và lòng nhiệt thành của mỗi
người : như ông Gio-an, khi ông giới thiệu hai môn đệ của mình
- cho Đức Giêsu - Kết quả lời giới thiệu ấy - là hai môn đệ đã
bỏ ông, mà theo Đức Giêsu... Nếu xét về phương diện thế gian,
ông Gio-an đã thiệt thòi hai môn đệ... Nhưng nhìn bằng Ánh
Sáng Tin Mừng, ông Gio-an đang xây dựng Nước Trời...
Bài Tin Mừng hôm nay - qua trình thuật của thánh Gio-an không đi sâu vào việc thành lập Giáo hội trần thế cách toàn
vẹn, đầy đủ. Mà chỉ giới hạn trong phạm vi : Đức Giêsu kêu gọi
ba môn đệ đầu tiên, trong đó có ông Phê-rô...
Ở bất cứ thời đại nào trong lịch sử Giáo hội, vẫn rất cần
những linh hồn thiện chí, nhiệt thành và yêu mến Giáo hội trần
thế của Đức Giêsu. Nhiệt thành và yêu mến đã đủ...để Thần
Khí huấn luyện nên người môn đệ chân chính - như ông Phê-rô
trong bài Tin Mừng hôm nay...
Mặc dù trong Thánh Ý từ thưở đời đời, ông Phê-rô đã được
chọn, để đứng đầu Giáo hội trần thế của Đức Giêsu. Nhưng
ông lại không được Đức Giêsu kêu gọi trực tiếp ; như ông Philip-phê ; như ông Mát-thêu - người thu thuế - mà ông được giới
thiệu với Đức Giêsu, qua người anh của ông là An-rê... Vừa
nhìn thấy ông Phê-rô, Đức Giêsu đã nói : “Anh là Si-môn, con
ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha.” (tức là Phê-rô) Đức
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Giêsu đã đổi tên cho môn đệ, mà Người đã tuyển chọn từ thưở
đời đời. Vậy, sao Đức Giêsu lại phải đổi tên cho ông Phê-rô ?
Việc Đức Giêsu đổi tên cho ông Phê-rô, mang một ý nghĩa
rất quan trọng trong chức vụ mà ông sẽ lãnh nhận trong Giáo
hội trần thế - và trong công cuộc chinh phục các linh hồn - Đức
Giêsu sẽ trao phó cho ông...
Ở một nơi khác, Đức Giêsu đã nói : “Còn Thầy, Thầy bảo
cho anh biết : anh là Phê-rô - nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá
này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ
không thắng nổi.” (Mt 16,18).
Vậy, chúng ta thử tìm hiểu - vì sao - Giáo hội được xây
dựng trên tảng đá là ông Phê-rô - hỏa ngục sẽ không thắng nổi.
Vậy, điều kiện căn bản nào - nơi ông Phê-rô - đã khiến quyền
lực hỏa ngục không thể thắng nổi ?
Trước khi trả lời câu hỏi trên, chúng ta cũng cần hiểu thêm
về tính cách tự nhiên của nhân vật đã được Đức Giêsu tuyển
chọn đứng đầu Giáo hội trần thế, sau khi Người đã về Trời...
Muốn hiểu về Tông Đồ Cả Phê-rô - sau khi đọc Tin Mừng cần thiết chúng ta nêu lên những so sánh : Giữa ông Phê-rô và
Gio-an tông đồ, thì Đức Giêsu yêu ai hơn. Tin Mừng nêu rõ :
Đức Giêsu yêu ông Gio-an hơn. Ông Gio-an cũng rất yêu Thầy
mình. Vậy mà khi chọn lựa người đứng đầu Giáo hội trần thế ;
Đức Giêsu lại chọn ông Phê-rô. Trong khi đó, nếu xét về mặt
con người, ông Phê-rô có nhiều khuyết điểm hơn ông Gio-an.
Nhất là tội chối Thầy ba lần. Vậy, với nhiều khuyết điểm như
vậy, sao Đức Giêsu vẫn cứ chọn ông Phê-rô đứng đầu Giáo
hội trần thế của Người ? Qua việc chọn lựa này, Đức Giêsu đã
đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn nào, khi chọn người tông đồ
Cả ?
Với ông Gio-an : Ông Gio-an là người chưa có gia đình.
Ông sống thong dong. Là vị thánh tông đồ đồng trinh, trong
sạch. Trái tim ông còn nguyên tuyền, nên ông đã được Thần
Khí mạc khải về Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa - khi ông
được hạnh phúc ngả đầu vào ngực Thầy Chí Thánh. Ông đã
định nghĩa về Thiên Chúa : “THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU.”Đó là
một mạc khải, mà từ thưở tạo thành cho đến tận thế, chưa có
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một mạc khải nào chính xác hơn, để diễn tả về Thiên Chúa.
Nghĩa là : ngoài từ ngữ Thiên Chúa. Loài người còn có thể gọi
Thiên Chúa là : TÌNH YÊU. Như vậy, TÌNH YÊU cũng là tên
của Thiên Chúa... Nhận lãnh một mạc khải lớn lao như vậy,
nhưng ông Gio-an vẫn không vì vậy, mà được Đức Giêsu chọn
lựa đứng đầu Giáo hội trần thế của Người...
Còn ông Phê-rô : là thuyền chài chính hiệu. Ít học. Sống
bằng nghề lưới cá. Ông có gia đình, vợ con... Nếu xét về cảnh
sống đời thường, bản thân và gia cảnh của ông, chắc không có
gì trổi vượt hơn các tông đồ thời Chúa Giêsu... Tính tình nóng
nảy, bộc trực, thẳng thắn, nên cũng vội nói, khiến gây nên
nhiều khuyết điểm trong cách giao tiếp... Vậy mà, TÌNH YÊU đã
chọn ông. Vậy, điểm nổi bật nơi ông là gì ?
Bởi bản tính nóng nảy, bộc trực, thẳng thắn, chân thật, nên
điểm nổi bật nơi thánh Phê-rô là lòng nhiệt thành. Nhờ nhiệt
thành, ông sẽ chẳng biết sợ hãi để so đo, tính toán, trước
những khốn khó, gian nan, hiểm nguy...
Trong tất cả mọi tình huống về niềm tin - khi theo Thầy Chí
Thánh rao giảng - Bao giờ, ông cũng là người lên tiếng đầu tiên
để tuyên xưng niềm tin thay cho tông đồ đoàn.
Chúng ta đừng nghĩ rằng, việc chối Thầy là một tội quá lớn
đối với Thiên Chúa. Lầm lỗi đó, chỉ là một cách thế, mà Thần
Khí nhất định phải tạo nên, trong cuộc đời người tông đồ mang
một trách vụ vô cùng cao cả, quan trọng. Những yếu đuối ấy,
rất cần thiết được Thần Khí cho phép xảy ra - sẽ là một dấu ấn
không thể phai nhòa - trong cuộc đời người tông đồ Cả. Nó sẽ
như một lời nhắc nhớ người tông đồ, trước tất cả mọi nguy
nan, khốn khó trên bước đường rao giảng. Mà vì đã vấp ngã
nặng nề - người tông đồ sẽ không bao giờ vấp ngã lần nữa nhờ đôi mắt vô cùng yêu thương của Thầy Chí Thánh - vẫn
dõi nhìn trong thẳm sâu trái tim mình. Vậy, những vấp ngã
ấy nơi thánh Phê-rô - hay bất cứ nơi vị thánh nào - trong Giáo
hội - đều rất cần thiết - do chính Thần Khí cho phép xảy ra - chỉ
để mưu ích cho cuộc đời người tông đồ mà thôi. Điều quan
trọng không phải là tội lỗi, hay vấp ngã ; cho bằng một
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quyết tâm thắng vượt, chỗi dậy sau khi đã yếu đuối, vấp
ngã…
Vả lại, chính vấp ngã ấy sẽ tạo nên một niềm hy vọng lớn
lao cho tất cả môn đệ - ở mọi thời đại - khi họ cũng đầy những
yếu đuối về thân phận mỏng dòn của mình. Khi ấy, họ sẽ luôn
tin tưởng vào đôi mắt vô cùng yêu thương tha thứ của
Thầy Chí Thánh.
Điểm nổi bật nữa nơi thánh Phê-rô : NIỀM TIN. Chính sau
lần vấp ngã ấy, niềm tin vào Thầy Chí Thánh đã đâm rễ thật
sâu nơi tâm hồn, và cuộc đời ông. Để với niềm tin sắt đá ấy, đã
hun đúc thêm lửa mến nơi bản tính nhiệt thành của ông. Đây là
điểm nổi bật nhất nơi người tông đồ Cả. Chính NIỀM TIN
CỦA ÔNG đã giữ cho Giáo hội trần thế không bao giờ
chao đảo, gục ngã. Dù trải qua bao gian truân, sóng gió,
dập vùi, đầu rơi, máu đổ của biển đời thế gian. Nhờ ĐỨC
TIN kiên vững của ông- như TRỤ CỘT VỮNG CHẮC - mà
trải qua bao thế hệ, lịch sử Giáo hội vẫn không nao núng,
trước thế lực hỏa ngục ngày càng điên cuồng muốn phá
đổ…
Nếu đức tin đã kiên vững như thế, thì bao giờ Thần Khí
cũng sẽ làm triển nở TÌNH YÊU trong trái tim người tông đồ.
Niềm tin bao giờ cũng sản sinh và gắn kết với Tình Yêu. Mà
trước khi về Trời, Đức Giêsu đã buộc ông phải tuyên xưng tình
yêu ấy đến ba lần : “Anh có yêu mến Thầy không ?”
Những tố chất ấy nơi thánh Phê-rô - mà Thần Khí đã thấu
suốt - khiến ông được TÌNH YÊU tuyển chọn, để trở thành Trụ
Cột - là ĐÁ TẢNG - là TÔNG ĐỔ CẢ - để chèo lái con thuyền
Giáo hội trần thế của Đức Giêsu đến bến bờ vinh quang...

Ngày 22/01/2012
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
– NĂM B
Bài Tin Mừng : Mc 1,14-20
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I.

LỜI CHÚA

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê
rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : ‘‘Thời kỳ
đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy
sám hối và tin vào Tin Mừng.’’
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống
biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông :
‘‘Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành
những kẻ lưới người như lưới cá.’’ Lập tức hai ông bỏ chài
lưới mà theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông
Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá
lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ
cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những
người làm công, mà đi theo Người.
II. SỐNG LỜI CHÚA
“Thời kì đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Trên đây là những câu đầu tiên - như lời mở đầu khai mạc
sứ vụ công khai của Đức Giêsu - trước khi Người chuẩn bị mời
gọi các tông đồ - để thành lập Giáo hội trần thế... Mà thánh
Mác-cô trình thuật trong Chúa Nhật III hôm nay...
Một điều trái ngược giữa sứ vụ rao giảng và việc thành lập
Giáo hội trần thế của Đức Giêsu, hoàn toàn khác biệt với thế
gian : Với thế gian, khi muốn thành lập một tổ chức, một chính
phủ, người ta phải tìm kiếm nhân sự trước, rồi mới tuyên bố
thành lập... Ở đây, Đức Giêsu lại tuyên bố lí do trước, rồi
Người mới tìm kiếm nhân sự... Bởi vì, trong kế hoạch đời đời,
Người đã chuẩn bị sẵn mọi sự Người muốn...
Ở bài Tin Mừng hôm nay, thánh tông đồ cũng nhắc lại việc
Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ đầu tiên. Về chi tiết này, có sự
khác biệt cách trình bày giữa thánh Gio-an và thánh Mác-cô.
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Thánh Mác-cô thì nói rằng : Đức Giêsu đã trực tiếp kêu gọi
bốn tông đồ đầu tiên, là các ông : Si-môn, An-rê, Gia-cô-bê và
Gio-an, mà không qua lời giới thiệu của ông Gio-an Tẩy-giả.
Còn thánh Gio-an thì nói rằng, thánh Gio-an Tẩy-giả đã giới
thiệu hai môn đệ của mình với Đức Giêsu...
Đây là một chi tiết tuy không mấy quan trọng, nhưng qua
những chi tiết ấy, cho chúng ta một nhận thức về sự linh hứng
của Thần Khí nơi mỗi tông đồ, nơi mỗi người tín hữu, trong
Giáo hội - một cách khác nhau - tùy theo khả năng diễn đạt qua sự hiểu biết của mỗi tông đồ cũng như mỗi tín hữu...
Điều ấy cũng nói lên tính cách đa dạng của Thần Khí, khi
Người tác động trong Giáo hội, nơi mỗi tông đồ, nơi mỗi tín
hữu... Vì vậy, muốn đọc và hiểu Tin Mừng Đức Giêsu, chúng ta
nên vận dụng niềm tin - cầu khẩn Thần Khí - hơn là vào những
lí luận của lí trí con người. Hoặc vào những gì đã được khuôn
đúc trong đời sống đạo của người khác... Bởi vì, Thần Khí bao
giờ cũng thực hiện mọi ý định theo sự khôn ngoan vô cùng của
Thiên Chúa, tùy theo khả năng Thiên Chúa ban cho mỗi linh
hồn... Thần Khí không hoạt động hay thực hiện công trình của
Thiên Chúa rập theo một khuôn mẫu nào. Bởi, Người là Đấng
Khôn Ngoan Toàn Năng...
Trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta triển khai Lời khai
mạc sứ vụ công khai của Đức Giêsu :
“Anh em hãy sám hối và tin vào TIN MỪNG.”
Trước khi triển khai, chúng ta lại cần chia sẻ một chút về lời
khai mạc của Đức Giêsu : Khi công khai sứ vụ ; Đức Giêsu
không xử dụng những từ hoa mỹ, không có những hứa hẹn
hão huyền ; không có chương trình hành động, không có
những lời hứa dối trá để lừa gạt lòng tin của dân chúng ; không
tạo cho người nghe niềm hy vọng mơ hồ... Nhưng là những Lời
Sự Thật - về đời sống dân Chúa - đang sống thiếu vắng một
tình yêu : TÌNH YÊU THIÊN CHÚA trong tim lòng mọi người.
Sự thiếu vắng Tình Yêu Thiên Chúa đang dẫn dân Thiên Chúa
xa rời Chân Lý Sự Sống... Vì vậy, mở đầu sứ vụ công khai,
Đức Giêsu kêu gọi dân Người SÁM HỐI...
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Trong câu trên, muốn hiểu sâu xa Lời dậy của Đức Giêsu,
chúng ta có thể chia làm hai vế, để việc chia sẻ và hiểu Lời Đức
Giêsu, có một liên kết mạch lạc, rõ ràng hơn...
Vế thứ nhất : “Anh em hãy sám hối
Vế thứ hai : và tin vào Tin Mừng.”
Như vậy, muốn cấy rễ đức tin trong đời thường cách sâu xa
nơi Tin Mừng Đức Giêsu ; thì điều kiện Thần Khí đưa ra : phải
SÁM HỐI trước đã. Nếu chưa thật lòng sám hối chân thành, thì
việc tin vào Tin Mừng chỉ là niềm tin hời hợt, hình thức bề ngoài
mà thôi. Bởi sâu xa của niềm tin là TÌNH MẾN...
Vậy, phải có thái độ sám hối thế nào, để có thể kiến tạo
niềm tin - Tin vào Tin Mừng Cứu Độ - mà Đức Giêsu rao giảng ?
Như chúng ta từng chia sẻ : Sám hối là tác động nội tâm,
do Thần Khí hướng dẫn và soi động. Khi tác động lòng sám
hối nơi linh hồn tín hữu ; bao giờ Thần Khí cũng khơi dậy
lòng biết ơn. Lòng biết ơn luôn kiến tạo nên Tình Mến...
Nếu sám hối mà chưa hoặc không thấy trái tim mình rung
động vì yêu mến. Thì chắc chắn, lòng sám hối ấy chưa phải là
do Thần Khí tác động. Hoặc do Thần Khí tác động, nhưng linh
hồn không thật lòng cộng tác cách tích cực... Lòng sám hối
không chỉ bằng việc đến tòa cáo giải. Cho bằng tận thâm sâu
cõi lòng, khi chúng ta thật lòng yêu mến Thiên Chúa. Mà nhận
ra những lầm lỗi đã xúc phạm đến Người.
Về điểm này, tự thân, chúng ta không thể nhận ra những tội
lỗi đã xúc phạm, nếu không được Thần Khí soi rọi vào tận sâu
thẳm nội tâm. Mà điều kiện để được Thần Khí soi rọi vào tận
sâu thẳm nội tâm - để soi động và tác động - giúp chúng ta
nhận thật tội lỗi đã xúc phạm đến Thiên Chúa, lại là ĐỨC
KHIÊM TỐN.
ĐỨC KHIÊM TỐN - trở nên lời mời tha thiết nhất của linh
hồn, mời Thần Khí đến cư ngụ trong linh hồn - đồng thời - là
chìa khóa - để Thần Khí mở toang kho tàng ân sủng Thiên
Chúa trao tặng linh hồn người tín hữu. Mà ân sủng lớn lao
nhất, linh hồn có thể lãnh nhận là ơn khôn ngoan. Sau khi đã
được Thần Khí nhào nặn đức khiêm tốn... Vậy, sám hối là hiệu
quả của ơn khôn ngoan. Sám hối cũng là cánh cửa mở, để

26

Mẹ Hiền Tháng 01 Năm 2012
chúng ta bước vào kho tàng ấy, mà múc lấy nguồn mạch ơn
cứu độ.
Đứng trước thế giới loài người hôm nay, mà sự kiêu căng
đang đòi đức công bằng Thiên Chúa oán phạt. Thì đức khiêm
tốn vô cùng cần thiết, để linh hồn hội đủ điều kiện mà bám víu
vào Tin Mừng Cứu Độ, như chiếc phao sự sống trong cơn giông
tố tội lỗi khủng khiếp mà thế gian đã, đang gây nên hôm nay.
Như vậy, khiêm tốn sẽ như một điều kiện cần và đủ, để
linh hồn được Thần Khí soi động và tác động ơn sám hối
ăn năn thật lòng, mà tin vào Tin Mừng Cứu Độ… Không
thật lòng sám hối ăn năn, chúng ta sẽ không hội đủ điều
kiện để tin một cách kiên vững vào Tin Mừng - mà Đức
Giêsu đã, đang, và sẽ thực hiên bây giờ và cho tận thế…
Vế thứ hai : và tin vào Tin Mừng.
Vậy, chúng ta phải có thái độ sống ra sao, để thể hiện
niềm tin của chúng ta vào Tin mừng, trong đời thường ?
Tin vào Tin Mừng, cũng có nghĩa là tin vào Đức Giêsu.
Tin vào đức Giêsu, là tin vào TÌNH YÊU của ĐỨC GIÊSU
trong công cuộc cứu độ, nơi cuộc khổ nạn, cái chết, và sự
phục sinh Vinh Hiển, mà Người đã thực hiện trên đỉnh Calvê, CHỈ VÌ YÊU THƯƠNG CHÚNG TA…
Chỉ vì yêu thương chúng ta. Đó là CHÂN LÝ. Chân lý đó
phải vô cùng sáng tỏ trong Giáo hội và cuộc đời mỗi tín hữu.
Không chỉ sáng tỏ trong cuộc đời người tín hữu mà thôi. Mà
Chân Lý ấy còn phải chiếu sáng ra cho mọi người xung quanh qua cách sống và thể hiện với mọi người nữa...
Người ta chỉ nhìn vào cách sống YÊU THƯƠNG của người
tín hữu trong cách ứng xử với nhau, và với mọi người, mà nhận
biết Dung Mạo của Đức Giêsu.
Như vậy, tin vào Tin Mừng : là ấp ủ, là tích lũy, là khát
khao Tình Yêu Đức Giêsu trong trái tim mình - mà đáp trả
Tình Yêu Thiên Chúa - bằng cách - trao tặng tình yêu ấy
cho tha nhân.
Thế giới loài người hôm nay, ngay cả trong cung lòng Giáo
hội, và nơi cuộc đời mỗi tín hữu - đang cạn kiệt Tình Yêu Thiên
Chúa. Không lúc nào bằng lúc này, Tin Mừng rất cần thiết phải
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được tái rao giảng trong Thần Khí, (Nếu Thần Khí là Tình Yêu thì mọi tư tưởng, lời nói, việc làm để rao giảng Tin Mừng, phải
được thực hiện nhờ Tình Yêu, trong Tình Yêu và bởi Tình Yêu
Thiên Chúa.) nơi cuộc sống người tín hữu, và thực hành trong
mọi tương quan đời thường...
Lời khai mạc sứ vụ công khai của Đức Giêsu trong bài Tin
Mừng hôm nay, như một nhắc nhớ, một mời gọi mọi tín hữu
hãy tin vào TÌNH YÊU và đáp trả TÌNH YÊU của Người hiến
mạng sống vì Yêu thương chúng ta...
Ngày 29/01/2012
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Bài Tin Mừng : Mc 1,21-28

I.

LỜI CHÚA
Tại thành Ca-phác-na-um, ngày
sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và
giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời
giảng dạy của Người, vì Người
giảng dạy như một Đấng có uy
quyền, chứ không như các kinh sư.
Lập tức, trong hội đường của
họ, có một người bị thần ô uế nhập,
la lên rằng : "Ông Giêsu Nadarét,
chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi
? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !"
Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : "Câm đi, hãy xuất khỏi người
này !" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất
khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với
nhau : "Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy
lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng
ta phải tuân lệnh !" Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi,
khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
II. SỐNG LỜI CHÚA
“…Vì Người giảng dậy như một Đấng có thẩm quyền,
chứ không như các kinh sư.”
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Mở đầu bài Tin Mừng Chúa Nhật IV thường niên, thánh
Mác-cô giới thiệu với Giáo hội, và dẫn người tín hữu cùng theo
Đức Giêsu trên con đường Người rao giảng Tin Mừng Cứu Độ.
Khi thánh tông đồ trình thuật việc Đức Giêsu dẫn các môn đệ
vào thành Ca-phác-na-um, trong ngày sa-bát. Tại nơi đây, thiên
hạ sửng sốt về lời dậy của Đức Giêsu : “Vì Người dậy như
một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.”
Từ sự so sánh trong nhận thức khôn ngoan của dân chúng,
giữa lời dậy của Đức Giêsu với các kinh sư. Chúng ta thử đưa
ra một câu hỏi : Giữa lời dậy của Đức Giêsu với các kinh sư có điều gì khác nhau - để dân chúng khi nghe - mà nhận ra
thẩm quyền nơi Người ?
Không có niềm tin nào - của bất cứ ai - vào Đức Giêsu, mà
không phải do Thần Khí soi dẫn và tác động - dù họ chưa nhận
biết Đức Giêsu là Cứu Chúa... Bởi vì, Thần Khí là Đấng thấu
suốt mọi cõi lòng. Vậy, nếu một linh hồn đã được ơn tác động
của Thần Khí - thì chúng ta nhất định sẽ phải hiểu rằng : Linh
hồn ấy đã hấp dẫn Thần Khí do một trong những cách sống
sau đây : chân thật, khiêm tốn, thẳng thắn, khao khát chân
lý, hoặc trái tim họ rất nhạy cảm, luôn biết rung động trước
mọi vẻ đẹp của Chân, Thiện, Mỹ, và mọi nỗi thống khổ của
đồng loại…
Khi bắt gặp một linh hồn sống như thế, Thần Khí luôn đứng
bên ngưỡng cửa của linh hồn, mà chờ đợi mọi cơ hội thuận
tiện, để soi rọi và tác động linh hồn hướng về mọi điều Chân,
Thiện, Mỹ... hầu họ gặp được Đấng là Đường, là Sự Thật, là
Sự Sống...
Những người dân Do-thái - trong bài Tin Mừng hôm nay khi nghe Đức Giêsu giảng dậy - họ phân biệt được ngay những khác biệt giữa lời dậy của Đức Giêsu và các kinh sư đều không nằm ngoài sự soi rọi và tác động của Thần Khí. Nếu
không được Thần Khí giúp, không ai có thể gặp được Đức
Giêsu. Và càng không thể hiểu được Đức Giêsu là Thiên Chúa,
là Đấng cứu độ trần gian...
Vậy, để trả lời cho thắc mắc trên, chúng ta có thể nói : trong
đường lối Thiên Chúa đã đề ra nơi giới răn yêu thương, Thần
Khí luôn đi tìm những linh hồn đang đứng bên ngưỡng cửa SỰ
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SỐNG, mà mời gọi họ đúng lúc, đúng giờ, như những người
Do-thái trong bài Tin Mừng hôm nay.
Sở dĩ họ nhận biết những khác biệt giữa Đức Giêsu và
các kinh sư - là những lời nói và hành động vô cùng YÊU
THƯƠNG của Đức Giêsu - Cái thẩm quyền mà họ nhận ra nơi
Đức Giêsu chính là QUYỀN TOÀN NĂNG YÊU THƯƠNG mà họ
đang khao khát, mong chờ được giải thoát khỏi mọi ràng buộc của cuộc sống nô lệ - nơi cách hành xử kiêu căng, ích kỉ, tham
lam, dối trá, che đậy, hình thức của các kinh sư. Chính Tình Yêu
ấy đang đến, để giải thoát họ khỏi đêm tối của áp bức, mà
các kinh sư đang đè bẹp cuộc đời họ… Như vậy, Thần Khí
luôn khơi gợi trong trái tim mọi người - khát khao đón nhận
TÌNH YÊU CỨU ĐỘ - mà Đức Giêsu đang rao giảng...
Qua những chia sẻ trên, chúng ta lại phải đặt ra một câu hỏi
khác : Vậy thần ô uế, vì sao lại nhận ra Đức Giêsu, khi nó nói
với Người : “Tôi biết Ông là ai rồi : Ông là Đấng Thánh của
Thiên Chúa.” Có phải do Thần Khí dậy cho các thần ô uế biết
như vậy ?
Về điều này, lại thuộc lãnh vực khác. Các thần ô uế nhận
biết Đức Giêsu là Đấng Thánh là một điều hiển nhiên. Bởi, các
thần ô uế là những thần bị xua đuổi khỏi Thánh Nhan Thiên
Chúa. Họ thuộc về ma quỉ. Chính nhờ bản tính thần linh, họ
luôn nhận biết Thần Tính nơi Đức Giêsu, dù Đức Giêsu mang
thân phận loài người.
Chính sự nhận biết này, là một nỗi thống khổ mà các thần
dữ sẽ phải chịu, như một cực hình khủng khiếp, ghê sợ hơn
hết. Vì đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt đẹp, vô
cùng thánh thiện, vô cùng yêu thương, nhưng họ đã vĩnh viễn
mất Người. Thế nên, họ càng ra sức khuấy phá mọi công trình
tốt đẹp của Thiên Chúa nơi loài người đang được Chúa yêu
thương, cứu chuộc...
Hỏa ngục hay các thần ô uề chỉ khuấy phá thành công,
những linh hồn không thuộc về Thiên Chúa. Hoặc những linh
hồn không muốn mời Thiên Chúa làm chủ linh hồn mình.
Nếu mỗi chúng ta luôn sống kết hiệp mật thiết với Thiên
Chúa, bằng và qua cách sống chân thật, ngay thẳng, khiêm
tốn, yêu thương, công bằng... thì chính Thần Khí sẽ sống động
trong cách nghĩ, cách cảm, cách yêu thương, cách tương quan
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giao tiếp... để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người
chúng ta gặp trong cuộc đời mình...
Như vậy, Thần Khí cũng sẽ soi rọi cho chúng ta nhận biết
thẩm quyền YÊU THƯƠNG TOÀN NĂNG của Đức Giêsu trong
Tin Mừng của Người - khác xa với những ngẫu tượng, thần
tượng, mà chúng ta đang tôn thờ trong cuộc sống hưởng thụ
nền văn minh vật chất hôm nay...như những người Do-thái
trong bài Tin Mừng này...
Bởi chưng, Tin Mừng của Đức Giêsu thích hợp và luôn
mang lại muôn vàn lợi ích - SỰ SỐNG - TÌNH YÊU - cho mọi
linh hồn, ở mọi thời đại, mọi thế hệ, mọi cuộc đời, mọi cõi lòng...

Trang Giáo Dục Gia Đình

9 Lm.

Giuse Đinh Tuấn Việt, O.Carm

Đổ vỡ, lỗi lầm, sai phạm là những điều phổ biến nơi cuộc
sống con người. Sửa lỗi cho nhau cũng là một điều phổ biến.
Đáng tiếc thay, nhiều khi sửa lỗi lại gây thêm đổ vỡ vì không
biết cách. Vì vậy, sửa lỗi như thế nào để tạo dựng lại sự hoà
hợp bình an là cả một nghệ thuật. Xin được mời bạn cùng suy
tư về “nghệ thuật sửa lỗi” qua một trường hợp thực tế sau đây.
Câu hỏi giúp gợi ý suy tư là : Bạn có đồng tình với cách làm của
những người sửa lỗi ấy không ?
 Trường hợp 1 : Hôm ấy, khi đang có mặt nhiều người,
chị lên tiếng chỉ trích nó : “Em là giáo lý viên mà không giữ tư
cách. Tuần trước chị thấy em nhậu say liểng xiểng.” Nó quê tím
mặt, không biết trốn vào đâu. Lúc đó mà độn thổ được thì chắc
chắn nó sẽ làm.
 Trường hợp 2 : Có bà hàng xóm góp ý với P : “Cháu
làm dâu mà sao lại hỗn với mẹ chồng thế ? Có gì thì cũng phải
lễ phép nhỏ nhẹ giải thích cho bà cụ hiểu chứ.”
“Thưa cô, cô thấy cháu hỗn với mẹ chồng lúc nào ?”
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“Ừ thì tôi nghe đồn như thế.”
“Ai đồn vậy cô ?”
“À… tôi cũng không nhớ rõ nữa.”
 Trường hợp 3 : Anh R góp ý với bạn : “Mày đừng có bài
bạc nữa. Tiền mồ hôi nước mắt làm ra đâu phải dễ mà đi
nướng vào mấy sòng bạc. Coi chừng con cái thấy gương xấu
của mày lại bắt chước thì hư hỏng hết.” Bạn anh tỏ vẻ không
hài lòng về lời góp ý ấy. Thế là anh nổi giận : “Tao nói chân
thành mà mày không nghe thì từ nay tao mặc kệ.” Từ đó trở đi,
anh không liên hệ gì với bạn nữa để khỏi bị mang tiếng và
phiền phức.
Bạn có đồng tình với những cách góp ý, sửa lỗi trên không ?
***
Bây giờ, ta cùng học hỏi một trong những cách sửa lỗi được
áp dụng trong các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi dựa trên tinh
thần của Thầy Giêsu : “Nếu người anh em của anh trót phạm

tội, thì anh hãy đi sửa lỗi họ, một mình anh với họ mà thôi. Nếu
họ chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em
mình. Còn nếu họ không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay
hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời
hai hoặc ba chứng nhân. Nếu họ cũng không nghe luôn, thì hãy
đi thưa Hội Thánh.” (Mt 18:15-17)
Ở đây có ba bước cụ thể ở đây.
 Bước thứ nhất là gặp riêng tư, kín đáo đối với anh chị
em sai phạm. Gặp riêng là phương pháp rất hợp tâm lý vì nó có
khả năng tạo ra một không gian để cả hai cùng bình tĩnh, lắng
nghe và giúp vấn đề khai thông dễ hơn. Một trong những sai
lầm thiếu cả bác ái lẫn nghệ thuật hay xảy ra là sự nóng vội
phơi bày lỗi của người khác trước mặt đám đông làm cho người
ấy “mất mặt”. Khi gặp riêng, một trong những điều nên tránh
tối đa là thái độ phán xét, trách cứ vội vàng vì nó sẽ lập tức
đóng mọi cánh cửa của đối thoại cảm thông, sẽ dồn tâm lý của
người mắc lỗi vào khuynh hướng ‘tự vệ’ thay vì bình tĩnh suy
xét lại, và một trong những câu hỏi rất căn bản cần hỏi người
phạm lỗi trước khi hỏi các câu khác là :“Bạn có khó khăn gì
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trong cuộc sống liên quan đến vấn đề này mà tôi có thể
giúp không ?” Câu hỏi này sẽ cho người ấy một cơ hội để

phân giải những uẩn khúc đàng sau lỗi phạm. Một khi người ấy
mở lòng tâm sự riêng, ta nên bảo đảm cho người ấy rằng ta sẽ
giữ bí mật về tâm sự này và sẽ không nói cho ai khác biết trước
khi được sự đồng ý của người ấy. Thái độ rộng lượng chân
thành của ta là điều kiện tốt lành để mở ra sự hoán cải sâu xa
cho người anh chị em.
Chỉ khi trường hợp bước thứ nhất này thất bại thì:
Bước thứ hai mới được áp dụng: mời thêm một hoặc
hai nhân chứng khách quan về sự việc đến để cùng tìm cách
giúp đỡ. Cần tránh tuyệt đối việc ta đi nói lại câu chuyện ấy cho
những người khác rồi mời họ cùng ta lên tiếng gây áp lực đối
với người phạm lỗi. Vậy, những nhân chứng được ‘mời’ phải là
những người chứng kiến sự việc một cách khách quan và đến
vì yêu thương chứ không phải để tạo thêm sức mạnh
đồng minh’ cho ta. Thêm nhiều trái tim yêu thương thì sẽ
thêm nhiều sáng suốt để giúp đỡ.


Nếu bước thứ hai này không thành:
 Bước thứ ba được đề nghị ở đây là: đem chuyện ấy ra
thưa với cộng đoàn Hội Thánh nhờ cộng đoàn thêm lời cầu
nguyện, góp ý kiến để đưa ra giải pháp hỗ trợ việc hoán cải của
anh chị em lỗi phạm. Lý do đưa ra cộng đoàn vì cộng đoàn Kitô
hữu (đúng nghĩa) là nguồn mạch của tình bác ái huynh đệ, nơi
mọi thành viên quan tâm khuyến khích nhau sống tốt và sống
thánh. Ta có thể thấy, từ bước thứ nhất cho đến lúc này là cả
một tiến trình dài của lòng kiên nhẫn và tình yêu thương nhằm
‘giải cứu’ người anh chị em khỏi con đường lầm lỗi.
 Bây giờ còn một bước thứ tư nữa và bước này mới là
quyết liệt. Thầy Giêsu bảo : “Nếu Hội Thánh mà họ cũng

chẳng nghe, thì hãy kể họ như một người ngoại giáo hay
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một người thu thuế.” (Mt 18:17b) Đây là ‘biện pháp cuối

cùng’ trong nghê thuật sửa dạy. Thoáng nghe câu này, với thói
quen đánh giá thông thường, ta có thể sẽ cảm thấy khó hiểu vì
có vẻ như Thầy Giêsu đang dạy ta ‘loại trừ’ người ấy ra khỏi
cộng đồng. Bạn nghĩ sao ?

Thật ra vấn đề rất đơn giản. Để hiểu được bản chất lời dạy
này, ta chỉ cần trả lời câu hỏi sau : “Thầy Giêsu đối xử như thế
nào với người ngoại giáo, thu thuế và tội lỗi?” Thầy có bao giờ
loại trừ họ? Không, không bao giờ. Ngược lại, Thầy yêu thương
họ hết cả tâm hồn. Thầy đến gần họ, hoà đồng, lắng nghe,
kiên nhẫn, cảm thông, tha thứ, nâng đỡ trong lòng quảng đại
và tôn trọng. Thầy ôm họ vào lòng, cùng khóc cùng đau với họ.
Hoá ra đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật sửa lỗi : Sau khi
mọi lời góp ý chân tình đã trở nên vô hiệu, sự sửa lỗi
bản lĩnh và giá trị nhất chính là tình yêu bền vững dành
cho người có lỗi. Như thế, ẩn sâu bên dưới tất cả mọi hành
động là lòng cảm thương vô điều kiện dành cho người anh chị
em ấy, ngay cả khi mọi thiện chí của mình đã bị chối từ hay
phủ nhận.
Đến đây, có thể bạn sẽ đặt thêm một câu hỏi như sau:

“Liệu bước thứ tư này có khả thi không, hay nó chỉ đẹp về mặt
lý thuyết thôi?” Một câu hỏi rất thực tế! Mời bạn tìm ngay câu

trả lời trong chính kinh nghiệm sống của bản thân. Bạn có bao
giờ thấy lòng chai đá trước lời khuyên dạy của Thầy Giêsu
chưa? Có bao giờ những lời tốt lành khôn ngoan của Thầy cứ
như thể “nước đổ đầu vịt” đối với bạn? Nếu có thì bạn đang
cùng chia sẻ một điểm chung với mình! Nhưng bạn thân mến,
có bao giờ bạn cảm thấy thực sự rung động và được
biến đổi để ‘làm lại cuộc đời’ chỉ vì Thầy cứ mãi yêu
thương và kiên nhẫn đón nhận bạn cho dù bạn có thế
nào đi nữa? Nếu có, bạn và mình lại chia sẻ thêm một điểm
chung nữa! Chính điểm chung này khẳng định hiệu quả của
bước thứ bốn ở trên : Sau khi mọi lời góp ý chân tình đã trở
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nên vô hiệu, sự sửa lỗi bản lĩnh và giá trị nhất chính là
tình yêu bền vững dành cho người lầm lỗi.
Bạn thân mến, mục đích căn bản của việc góp ý sửa lỗi là
mong muốn giúp đỡ, là nỗ lực giải thoát người anh chị em khỏi
những khó khăn vấp váp trong đời chứ không phải để trù dập
đè bẹp một tâm hồn đã vương vào đổ vỡ khổ đau. Ta hãy xin
Thầy Giêsu giúp ta sống khiêm tốn hơn qua những lầm lỗi của
bản thân và nhất là biết cảm thông hơn với những khiếm
khuyết của anh chị em. Trong trường hợp cần giúp người khác
sửa lỗi, xin cho ta được làm điều ấy một cách có nghệ thuật
trong tình bác ái chân thành nhất.

Năm 2011

9 Hiền Tâm
Tài năng thiên phú ai cũng nhận
Đầu tư sao cho đáng cậy tin
Không ích kỷ thụ hưởng một mình
Hãy trao lại cho người mai sau
Thánh Thần Chúa ơi ! Xin đổi mới
Dạy cho biết sinh lãi Nước Trời
Đừng cố chấp cứng lòng từ khước
Đánh mất ân sủng Chúa tặng không
Ý định của Chúa thật lớn lao
Loài người bé nhỏ Chúa lại trao

Xuân trước con lại hẹn Xuân sau
Chúa thương tình cứ mãi chờ con

Hoa khoe sắc mới nở trời tươi
Bướm lượn vờn hương thắm đất nắng
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Ong dập dìu từng đàn kéo về
Chan hòa khúc hát Xuân yêu thương
Tình Chúa trải dài trong tim con
Đòi con quyết không còn Xuân hẹn.

Trang Giải Đáp Thắc Mắc
TẠI SAO PHẢI LÀM VIỆC ĐỀN TỘI SAU KHI XƯNG TỘI ?
9 Lm. FX. Ngô Tôn Huấn
Hỏi: Liên quan đến việc xưng tội, xin Cha giải thích
thêm điều này: Sau khi đã thật lòng
xưng tội với linh mục thì Chúa đã tha
thứ hết mọi tội rồi. Vậy tại sao còn
phải làm việc “đền tội” sau đó? Như
vậy có phải Chúa không tha hết hay
tha có điều kiện hay sao ?
Trả lời:
Trước hết, tôi cần nói lại một lần
nữa về tội và lòng thương xót, tha thứ của Chúa, là Cha rất
nhân từ. Người chê ghét mội tội lỗi, nhưng lại yêu thương
người có tội biết ăn năn, sám hối.
Do hậu quả của tội Nguyên tổ (Original sin), bản chất con
người đã trở nên yếu đuối và rất dễ sa ngã, mặc dù được tái
sinh qua phép rửa, được tha thứ một lần khỏi tội nguyên tổ và
mọi tội cá nhân khác. Nhưng sau đó, chính vì bản chất yếu
đuối nói trên cộng thêm sự cám dỗ mãnh liệt của ma quỉ và
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gương xấu của thế gian, mà con người vẫn còn nguy cơ phạm
tội cá nhân nhiều lần nữa. Nguy cơ này kéo dài suốt cả đời
người cho đến giờ hấp hối trên giường bệnh. Và chỉ khi linh
hồn ra khỏi xác, con người mới hết nguy cơ bị cám dỗ và phạm
tội mà thôi.
Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ rằng : “Anh em
hãy canh thức mà cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám
dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.”
(Mt 26:41).
Thánh Phêrô cũng cảnh cáo chúng ta về nguy cơ của tội
đến từ ma quỉ như sau : “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh
thức vì ma quỉ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét
rảo quanh tìm mồi cấu xé.” ( 1Pr 5:8)
Như thế, tội lỗi là một thực trạng của con người sống trên
trần thế này. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu, trước khi về Trời, đã
lập bí tích Hoà Giải để giúp con người giao hoà lại với Thiên
Chúa sau khi đã lỡ phạm tội vì yếu đuối và vì ‘sa chước” cám
dỗ. Chúa đã trao cho các Tông Đồ và những người kế vị quyền
tha tội cho mọi hối nhân như sau : “Anh em tha tội cho ai thì
người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm
giữ.” ( Ga 20:23)
Đây là nền tảng thần học và Kinh thánh của bí tích Hoà
giải (xưng tội) qua đó Chúa Kitô tiếp tục tha tội cho chúng ta
qua sứ vụ của các thừa tác viên có chức thánh là Giám Mục và
Linh mục.
Theo giáo lý của Giáo Hội, tội được chia ra làm hai loại: tội
trọng (mortal sin) và tội nhẹ (venial sin). Nhưng mọi tội đều có
thể được tha, nếu thực tâm thống hối và còn tin tưởng vào
lòng thương xót của Chúa. Riêng tội phạm đến Đức Chúa
Thánh Thần, tức là tội chối bỏ Thiên Chúa hoàn toàn thì không
thể tha được, vì kẻ đã chối Chúa, không tin có Chúa thì chạy
đến với ai mà xin tha thứ được? (x. Mc 3:28-29).
Nhưng sau khi được tha mọi tội qua bí tích hòa giải, hối
nhân vẫn còn phải làm một số việc lành để đền tội theo chỉ dẫn
của cha giải tội. Lý do là :
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“Ơn tha tội xoá mọi tội lỗi, nhưng không sửa chữa
được những xáo trộn mà tội đã gây ra” như Thánh Công
Đồng Trentinô đã dạy. (x SGLCG, số 1459).
Nói khác đi, khi ta thành tâm xưng tội, thì tội được tha và
giúp ta lấy lại tình thân với Chúa. Nhưng phải làm một số việc
lành tương xứng để đền bù lại. Thí dụ, lấy của ai cái gì, thì
phải trả lại người ấy cách nào đó vì phép công bằng đòi buộc
như vậy. Giết người không thể đền mạng được, nhưng phải
làm việc gì có giá trị bảo vệ sự sống để đền bù lại. Nghĩa là
không thể đọc năm ba kinh Lậy Cha, Kính Mừng để đền tội giết
người hay làm thiệt hại danh dự và tài sản của người khác
được. Đây là việc “đền tội = penance” mà các cha giải tội đòi
hối nhân phải làm để sửa chữa những hậu quả do tội gây ra,
sau khi đã xưng và được tha qua ơn phép tha tội (absolution).
Mặt khác, cũng theo giáo lý của Giáo Hội, thì tội mang lại
hai hậu sau đây, tùy mức phạm là nặng hay nhẹ:
Tội trọng làm mất tức khắc sự hiệp thông (communion) với
Chúa là tình yêu; và nếu chết không kịp sám hối và được tha
qua bí tích hoà giải thì sẽ phải chịu án phạt đời đời trong nơi gọi
là hoả ngục. (x. SGLCG,số 1033-35). Tội nhẹ không cắt đứt sự
hiệp thông với Chúa nhưng cũng gây thương tổn phần nào cho
sự hiệp thông này nên cũng cần được tha thứ và thanh tẩy.
Cả hai loại tội trọng và tội nhẹ, sau khi được tha qua bí tích
hoà giải, đều để lại hậu quả xáo trộn nhiều ít trong tâm hồn hối
nhân như Thánh Công Đồng Trentinô đã dạy trên đây.
Vì thế, hối nhân cần được thanh tẩy mọi hậu quả của tội
qua việc “đền tội” để xoá đi cái gọi là “hình phạt hữu hạn =
temporal punishment” sau khi tội được tha nhờ bí tích hoà giải.
Việc đền tội này, nếu không làm đầy đủ khi còn sống thì phải
được thanh luyện sau khi chết trong nơi gọi là “Luyện tội =
Purgatory”. Và đây là lý do vì sao Giáo Hội daỵ các tín hữu còn
sống phải làm việc lành và cầu nguyện cho các linh hồn nơi
luyện tội để giúp họ mau thoát khỏi hình phạt hữu hạn nói trên
để gia nhập hàng ngũ các Thánh trên Thiên Đàng, hưởng
Nhan Thánh Chúa đời đời.
Hình phạt hữu hạn không phải là sự “trả thù” của Thiên
Chúa. Cũng không phải vì Chúa không tha thứ hoàn hoàn cho
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con người mà vì hậu quả của tội gây ra cho hối nhân cần được
sửa chữa mà thôi. (x. SGLGH CG,số 1472).
Nói cách cụ thể, ta có thể tạm dùng hình ảnh này để minh
họa cho điều vừa giải thích trên đây: tội lỗi được ví như những
cái đinh (nails) đóng vào tường. Khi đinh được gỡ đi thì để lại
những lỗ hổng to hay nhỏ trên tường tùy đinh to hay nhỏ. Ví
thế, phải lấp các lỗ này sau khi đinh được tháo gỡ để mặt
tường được nhẵn nhụi, phẳng phiu trở lại. Việc đền tội cũng
được ví tương tự như vậy. Sau khi được tha, tội ví như đinh
được rút ra khỏi tường nhưng lổ hổng còn để lại. Vậy phải lấp
các lỗ hổng này bằng việc đền tội để tẩy xoá đi những hậu quả
do tội để lại trong tâm hồn hối nhân.
Đó là lý do vì sao hối nhân phải làm việc “đền tội” sau khi
đã xưng các tội nặng nhẹ với thừa tác viên có chức thánh là
Giám mục hay linh mục, tức những người được quyền tha tội
nhân danh Chúa Kitô (in personna Christi) như Giáo Hội dạy.
Cũng cần nói thêm một lần nữa là xưng tội và đền tội rồi,
thì phải quyết tâm chừa bỏ tội lỗi để luôn sống trong tình yêu
của Chúa.Nghĩa là không được lợi dụng lòng thương xót tha
thứ của Chúa để cứ phạm tội rồi lại đi xưng tội. Làm như vậy là
lạm dụng lòng khoan dung của Chúa và làm hư phép giải tội.
Cha giải tội có thể từ chối ban phép tha tội nếu biết hối nhân cứ
xưng đi xưng lại một tội nhiều lần, nghĩa là không cố gắng
chừa tội.
Ước mong giải thích này thoả mãn câu hỏi được đặt ra.

Trang Thanh Niên

9 Joshkimt
Khi tôi muốn bỏ cuộc tôi nghĩ đến những người đang nỗ lực
vươn lên từ những hòan cảnh khó khăn hơn tôi.
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Khi tôi thất vọng, tôi nghĩ đến những người đang xây niềm
hy vọng từ những mảnh đời kém may mắn hơn tôi.
Khi tôi buồn chán, tôi nghĩ đến những người đang kiến tạo
niềm vui từ những nơi đáng buồn hơn tôi.
Khi tôi thấy mình vô dụng, tôi nghĩ đến những bà mẹ đang
làm những việc không tên, không tuổi, để xây dựng cuộc sống
cho người thân mà chẳng hề để ý đến sự hữu ích của mình
trong cuộc sống cá nhân.
Khi tôi thấy bi đát, tôi nghĩ đến sự bi đát tận cùng nhất là
gì, để nhận thấy ngược lại chẳng có gì quá bi đát và tìm ra được
lối thoát…
Bạn thân mến! Có rất nhiều cách nghĩ ngược lại để tôi biết
sống, không chỉ cho tôi mà còn cho ng

Trang Nhân Bản

9 Bồ Câu Trắng

Chúng ta cùng nhau tập dùng thử :

I.

Sức khỏe
Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là

một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn
cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh
tật hay tàn tật”.
II. Bí quyết trường thọ

1. Chấp nhận với những gì mình đang có
2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình
3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.
III. Phòng ngừa bệnh tật

1. Không vui quá hại tim
2. Không buồn quá hại phổi
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Không tức quá hại gan
Không sợ quá hại thần kinh
Không suy nghĩ quá hại tỳ
Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên
Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua
IV. Thức ăn & uống trong ngày:
1. Một củ hành: chống ung thư
2. Một quả cà chua: chống tăng huyết áp
3. Một lát gừng: chống viêm nhiễm
4. Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch
5. Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu,
3.
4.
5.
6.
7.

chống táo bón, giảm được béo.

6. Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng
7. Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể.

V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đại:

Một Trung Tâm là sức khỏe
Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình
Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù
Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có
lòng vị tha.
5. Năm Phải:
— Phải vận động
— Phải biết cười
— Phải lịch sự hòa nhã
— Phải biết nói chuyện và
— Phải coi mình là người bình thường.
VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân
1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí
2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí
3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí
4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí
5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí
6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí
7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí
8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.
1.
2.
3.
4.

41

Mẹ Hiền Tháng 01 Năm 2012
1. Hãy dành thì giờ để suy nghĩ Đó là nguồn sức mạnh.
2. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện Đó là sức mạnh toàn năng.
3. Hãy dành thì giờ cất tiếng cười Đó là tiếng nhạc của

tâm hồn.

4. Hãy dành thì giờ chơi đùa Đó là bí mật trẻ mãi

không già.

5. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu Ưu tiên TẠO HÓA ban.
6. Hãy dành thì giờ để cho đi Một ngày quá ngắn để

sống ích kỷ.

7. Hãy dành thì giờ đọc sách Đó là nguồn mạch minh triết.
8. Hãy dành thì giờ để thân thiện Đó là đường dẫn tới

hạnh phúc.

9. Hãy dành thì giờ để làm việc Đó là giá của thành công.
10. Hãy dành thì giờ cho bác ái Đó là chìa khóa cửa TỪ BI.

(St)

9 Marie Gentille Ng. Lê Đan Thục Hiền

Ôi

tuyệt diệu sao, phút giao thừa

Maria

Mẹ ạ từ ngàn xưa

Mẹ

là bóng cả, con nương bóng

Là

nguồn an ủi con cậy trông

Mùa

Xuân Năm Thánh muôn hy vọng

Xuân

thắm hồng ân khắp đất trời

Ánh

nến lung linh từng cung bậc

Sang

câu kinh nguyện nét tinh khôi

Mẹ

ạ những nụ hoa tầm xuân

Là

gót chân son giữa đường trần
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Cửa

sổ linh hồn con tha thiết

Son

sắt tinh yêu Mẹ Từ Nhân

Đền

đáp tình Mẹ sao cho cân

Vàng

son muôn thuở nét trinh xuân

Lối

về Thiên Quốc Mẹ dìu dắt

Về

với đồng xanh suối trong ngần

Quê

Trời Mẹ ạ, Chân Thiện Mỹ

Hương

xuân trinh khiết cánh lưu ly

Bình

minh chói lọi xua đêm tối

An

khang ân phước Mẹ Từ Bi

9 Mai Xuân
ất nhiều giai đoạn trong cuộc sống, tôi luôn đặt ra
những câu hỏi : làm thế nào để sống mà không
đụng chạm đến người khác - mà dù có va vấp - vẫn
không làm cho người khác phiền lòng vì mình quá
lẽ... Mặc dầu đã cố hết sức để tránh những va
chạm. Nhưng tôi vẫn ngày càng thấy những ước muốn ấy xa
vời với tôi. Chỉ bởi một điều : Tôi còn quá nhiều khiếm khuyết
trong tư tưởng, lời nói, việc làm... Chính những bất toàn này,
đã gây nên trong tôi những suy nghĩ trên...
Vậy, làm thế nào để qua những va chạm, mà không gây
nên những ân hận, đau đớn trong tâm hồn mình ? và làm cho
những người mình đã vô tình xúc phạm, không để lại thù oán,
giận ghét... Đây không phải là điều dễ dàng... Bởi vì, lòng ước
muốn thì khác xa với thực tại xảy ra trong cuộc sống.

R

43

Mẹ Hiền Tháng 01 Năm 2012
Mỗi lần thất bại, tôi lại nhủ lòng : “Cây muốn lặng, mà gió
chẳng ngừng.” Những ước ao ấy thì rất chính đáng về phía
linh hồn. Nhưng ba thù đâu dễ để tôi yên, mà đạt được mọi
điều nguyện ước. Nhất là kẻ thù xác thịt...
Kinh nghiệm đời sống thiêng liêng, khiến tôi nghiệm ra điều
này : chỉ có lời cầu nguyện, chỉ khi tôi van xin Thiên Chúa thật
chân thành, và một khát vọng sống đẹp lòng Thiên Chúa, mới
được Thần Khí soi rọi để giúp tâm hồn nhận ra ngay, khi mình
vừa gây nên những lầm lỗi nào đó. Nhưng phải sống thế nào,
sống làm sao ? đó là câu hỏi cứ vướng vít trong tâm hồn tôi...
Qua những suy tư ấy, với biết bao kinh nghiệm trong cuộc
sống, tôi nhận thức được điều này : Thần Khí luôn ở thâm sâu,
và sống động trong cõi lòng những trẻ nhỏ. Và tất cả những
linh hồn khát khao hướng thiện, để uốn nắn, dạy dỗ, hướng
dẫn họ...Muốn được như vậy, cần thiết phải có trái tim và cách
sống của trẻ nhỏ. Đó là một cách sống...
Vì vậy, khi có dịp gần gũi những trẻ em - nhất là qua các
cháu - tôi luôn quan sát cách “giao tế” của các trẻ nhỏ : càng
nhỏ càng làm tôi quan tâm, và lấy đó như một bài học, như
một kinh nghiệm sống - cuộc sống nhỏ bé - mà Đức Giêsu đã
dậy trong Tin Mừng của Người.
Tôi chẳng phải học đâu xa, ngay nơi các cháu, mà tôi đã
nuôi, đã săn sóc hằng ngày. Không chỉ nơi các cháu. Mà bất
cứ lúc nào, nhìn thấy các trẻ nhỏ, tôi đều quan sát và theo dõi
chúng một cách thích thú, với một ước muốn... Tôi đã học
được nhiều điều bổ ích, với những nhận thức rất lạ lùng về đời
sống nhỏ bé, mà tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đang muốn dậy tôi...
Trong mọi cuộc chơi, trẻ nhỏ cũng tham lam, cũng tranh
dành, cũng đánh nhau, và cả cấu xé nhau nữa... Để sau một
cơn khóc lóc vật vã, chúng lại tươi ngay nét mặt, và tìm bạn để
chơi tiếp... Đặc biệt chúng không hận thù, nhất là không nghĩ
cách trả thù nhau... Chúng không tự ái, tự tôn, tự phụ... Chúng
không có những thủ đoạn, mánh khóe, độc ác, dối trá, tráo trở
của người lớn... Tất cả mọi chuyện xảy ra với chúng, chỉ như
một trò chơi... Một cuộc chơi thật sự. Sau đó, chúng lại chơi rất
thân với nhau như chưa hề xảy ra chuyện gì.
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Tuy là cuộc chơi của trẻ con, nhưng quan sát chúng, tôi
thấy, mỗi trẻ biểu lộ tính cách của mình ngay trong cuộc chơi
trẻ con ấy... Tính cách ấy sẽ hình thành cùng với thời gian... Vì
vậy - trẻ nhỏ - bao giờ cũng được đôi mắt cha mẹ dõi theo, và
được bàn tay cha mẹ nâng đỡ ; với mọi quan tâm, hướng dẫn,
dậy dỗ từng li, từng chút, để hình thành nhân cách tốt, trong
sáng, chân thật... Với trái tim yêu thương, ấp ủ trong vòng tay
ấm áp của Cha Mẹ mình...
Với suy nghĩ này, tôi liên tưởng đến cuộc sống nhỏ bé
thiêng liêng. Chắc chắn, các linh hồn bé nhỏ cũng sẽ được
Cha Mẹ trên Trời yêu thương, quan tâm và dậy dỗ đặc biệt
như vậy... Nhất là sự sống động của Tình Yêu trong mọi giây
phút, nơi cuộc đời những linh hồn bé nhỏ thiêng liêng, mà
Thiên Chúa đã tiền định...
Ngay cả những ngôn ngữ, trẻ nhỏ xử dụng, cũng thật đáng
yêu. Không cầu kì, không hoa mỹ, không suy nghĩ để tìm kiếm
mỹ từ. Không rào trước đón sau. Không câu nệ hình thức...
Không mưu kế, thủ đoạn... Chúng nói năng, hành động, ngay
thẳng, thật thà, như phơi bày tất cả tâm tư, cõi lòng...Đó là bản
tính mà tôi gọi là đơn sơ. Tuy đơn sơ như thế, nhưng lại rất
khôn ngoan.
Tôi đã nghiệm ra tính khôn ngoan và rất chính xác của trẻ
thơ nơi các cháu mà tôi đã nuôi. Và tôi luôn ước muốn học
được cách xử sự đơn sơ, khôn ngoan của trẻ thơ...
Buổi tối, khi đã lên giường, bao giờ các cháu cũng đòi tôi
kể chuyện hoặc hát cho chúng nghe. Bài hát mà tôi xử dụng
như bài hát ru cho các cháu - để dỗ chúng ngủ - bao giờ cũng
là bài “Chúa là Mục Tử.” Đến nỗi, cả bằng ấy đứa cháu đều
thuộc lòng bài hát ấy – ngay đứa cháu hai tuổi rưỡi cũng
thuộc, dù giọng hát còn ngọng nghịu...
Một buổi tối, đứa cháu sáu tuổi đề nghị :
- Bà kể chuyện “Em Bé Chúa” cho chúng con nghe đi bà.
Tôi ngạc nhiên :
- Bà có biết chuyện “Em Bé Chúa” nào đâu, mà ai đã kể
cho con nghe chuyện “Em Bé Chúa” vậy ?
Nó trả lời :
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- Chuyện “Em Bé Chúa” nhỏ xíu ở trong nhà thờ đó, mẹ kể
cho chúng con nghe mà. “Em Bé Chúa” sinh ra trong máng cỏ,
bà không biết sao ?
- À à, bà hiểu rồi, biết rồi, chuyện “Em Bé Chúa” đó, bà biết
mà... Nhưng ai dậy con gọi là “Em Bé Chúa” !
- Con tự gọi. Vì con thấy “Em Bé Chúa” nhỏ quá, nên con
gọi như vậy, được không bà ?
- Được được, con gọi như vậy, “Em Bé Chúa” sẽ rất vui.
Mà con có yêu “Em Bé Chúa” không ?
- Con yêu lắm, con thương lắm, vì “Em Bé Chúa” không có
nhà, tội nghiệp quá phải không bà ? Chắc “Em Bé Chúa” lạnh
lắm ! Sao người ta lại không cho “Em Bé Chúa” vào nhà họ vậy
bà ? Tôi không biết giải thích sao cho các cháu hiểu, với trí
khôn của các trẻ thơ. Nên tôi chỉ có thể nói :
- Tại Cha của “Em Bé Chúa” muốn như vậy đó mà.
- Sao Cha của “Em Bé Chúa” lại không thương “Em Bé
Chúa” vậy bà.
Im lặng một chút, tôi nói:
- Tại Cha của “Em Bé Chúa” yêu con hơn, yêu Bồ Câu
hơn, (tên gọi ở nhà của cháu gái tôi.) nên mới để “Em Bé
Chúa” phải chịu lạnh vậy đó...
Tôi đã rất thích thú, với hạnh phúc ùa vào tâm tư, pha lẫn
ngạc nhiên, vì từ ngữ cháu tôi xử dụng để gọi Chúa Hài Đồng.
Thật đơn sơ, nhưng cũng thật chính xác - xét về từ ngữ trần
gian của một đứa trẻ sáu tuổi.
Không chỉ trẻ nhỏ sáu tuổi mới có sự khôn ngoan và chính
xác như vậy. Cả đứa em gái hai tuổi rưỡi cũng khôn ngoan
không kém :
Một buổi tối, sau khi đã hát, đã kể chuyện cho chúng nghe
cả giờ, nhưng chúng vẫn không ngủ. Tôi quay mặt sang phía
khác, nói dỗi :
- Bà kể chuyện, và hát hoài mà các con không ngủ, nên bà
mệt, bà bệnh rồi nè.
Con bé lồm cồm bò dậy, hôn lên mặt tôi, hai tay ôm lấy mặt
tôi bắt quay về phía chúng :
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- Bà không mệt đâu, bà không bệnh đâu, bà quay sang với
con đi, bà ơi.
Mỗi lần con bé nói câu này, tôi không thể không cười,
nhưng tôi vẫn im lặng. Thấy vậy, con bé ôm chặt tôi, “dùng
chiến thuật...”
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con thương mẹ quá, mẹ về với
con đi.
Mỗi lần tôi giả vờ giận, con bé lại dùng chiến thuật nhớ mẹ,
và tôi thì luôn thất bại với chiến thuật này. Nghe lời than ấy, tôi
không thể không quay lại, ôm chặt lấy thân thể bé bỏng - mà
tôi biết - trong trái tim nó đang khát khao tình mẹ... Tôi hôn lên
cái miệng nhỏ xíu :
- Con nhớ mẹ nào, con thương mẹ nào ?
Nó ôm chặt lấy tôi, tay thì chỉ vào ngực tôi, miệng thì nói :
- Con nhớ mẹ “Sục” (Mẹ Thục). Tôi hờn dỗi :
- Nếu nhớ mẹ “ Sục” thì đi tìm mẹ “Sục” mà ôm, sao lại ôm tui.
Một tay ôm chặt tôi, tay kia chỉ vào ngực tôi, áp sát má nó
vào má tôi :
- Con thương cả mẹ này nữa, con yêu cả mẹ bà nội nữa mà.
Rồi nó cười khanh khách, ôm lấy mặt tôi, hôn khắp mặt, và
giữ cho đầu tôi phải quay về phía nó. Tôi biết, khi trong lòng nó
nhớ mẹ tha thiết, thì nó gọi tôi bằng mẹ. Những lúc như vậy, tôi
không thể không ôm nó vào lòng, với trái tim rộn rã yêu
thương... Nó biết vậy, nên mỗi lần biết tôi giận, nó lại xử dụng
chiến thuật nhớ mẹ...
Thời gian này, khi gọi điện về, nếu không gặp tôi, nó nhất
định đòi phải nói chuyện với tôi, và hỏi :
- Bà có sang với chúng con nữa không Bà, Bà sang với
chúng con đi, con nhớ Bà lắm. Bà ơi, chân con lạnh lắm...
Tôi biết, nó muốn nói là : Lúc này, ở bên đó lạnh lắm... Bởi
vì, khi còn ở với các cháu, mỗi đêm, tiết trời lạnh căm, tôi luôn
giữ ấm cho giấc ngủ các cháu bằng cách : chà xát hai lòng bàn
chân với dầu khuynh diệp cho thật ấm, rồi mang dớ cho chúng.
Bây giờ, trời bên ấy trở lạnh. Nó nhớ. Nó muốn nhắc tôi về
chuyện xoa dầu cho nó...
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Ai bảo trẻ thơ thiếu khôn ngoan. Ai bảo trẻ thơ thiếu chính
xác. Ai bảo trẻ thơ không biết khôn khéo trong cách khơi gợi
tình thương với Cha Mẹ chúng !!!
Khi chúng đã yên giấc, tôi nhủ lòng :
- Sao nó nhỏ vậy mà cũng biết dùng chiến thuật để lôi kéo
tình thương của người lớn. Sao tôi lại không biết xử dụng sự
khôn ngoan ấy với Cha Mẹ mình. Có lẽ tôi còn xa vời cách
sống nhỏ bé...
Từ những nhận thức ấy, tôi luôn thấy rõ một điều : Thần
Khí sống động trong tâm hồn của các trẻ nhỏ cách lạ lùng, để
điều khiển chúng từng giây phút... khi linh hồn chúng chưa
vương mang tội lỗi.
Nếu Sự Sống là Thiên Chúa làm chủ linh hồn, thì khi linh
hồn chưa bị đen đúa vì tội lỗi, linh hồn sẽ luôn tràn ngập ánh
sáng khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngay nơi các trẻ nhỏ, mà
tính cách đang được hình thành... Vì chính Thần Khí làm chủ,
điều khiển Sự Sống và điều khiển tính cách ấy toàn vẹn...
Chính vì thế, ngay khi vừa sinh ra, trẻ nhỏ đã biết nhận ra hơi
của mẹ nó... Chỉ ba, bốn tháng, nó đã biết phân biệt những
người thân quen hay xa lạ...
Chỉ khi đã trưởng thành, bắt đầu làm quen với tội lỗi – nhất
là sự tự do mà Thiên Chúa tôn trọng – con người mới rời xa sự
điều khiền và sống động của Thần Khí, khi linh hồn hướng về
sự xấu xa do ba thù dẫn dụ...
Một điều nữa, khiến tôi luôn ngạc nhiên và thắc mắc :
Miệng của trẻ nhỏ sao thơm quá. Mùi thơm mà tôi không biết
phải diễn tả làm sao cho chính xác. Sau cùng, tôi chỉ có thể
diễn tả thế này, và tôi cho đó là từ chính xác nhất : Mùi thơm
của sự thánh thiện. Dù cháu bé hai tuổi rưỡi đã ăn uống tất cả
mọi thức ăn như người lớn, nhưng sao miệng nó luôn toát ra
mùi thơm. Nó đã ăn uống đầy đủ như vậy, thì không phải mùi
thơm của sữa. Mỗi lần hôn vào miệng cháu, tôi lại nhủ lòng : “
Sao miệng nó lại có mùi thơm vậy nhỉ ?
Hỏi mãi, một hôm, hình thành trong tôi dòng tư tưởng : “Tội
lỗi làm cho linh hồn và thân xác ra xấu xa, nhơ nhớp, hôi tanh…
Một linh hồn nhầy nhụa trong tội, thân xác ấy luôn sống trong
tình trạng thối rữa. Mặc dù – nhìn bề ngoài – nó vẫn hiện diện
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bình thường trong cuộc đời. Nhưng thật ra, nó đang đi vào sự
chết, sự mục nát… Một linh hồn thánh thiện, bao giờ cũng lôi
cuốn mọi người bằng hương thơm của sự thánh thiện…”
Như vậy, chính tội lỗi đã làm cho thân xác trở thành xấu
xa, hôi thối. Linh hồn chết trong tội, nên Sự Sống không còn
nữa. Thân xác sẽ phải sống trong tình trạng ghê sợ như nó
vốn là..
Như vậy, mọi điều tham, sân, si sẽ ích lợi gì cho linh hồn
tôi. Chẳng lẽ, chỉ vì những giây phút kiêu hãnh, ích kỉ, tham
lam, dối trá, hận thù, hay thỏa mãn chút tự ái để huênh hoang,
và những cung phụng cho mọi đòi hỏi của thể xác, mà tôi đành
mất đi Sự Sống Linh Hồn mình sao ? liệu có đáng ?
Như vậy, tôi càng nên xa tránh mọi điều có thể dẫn linh hồn
tôi xa rời Sự Sống, xa rời Tình Yêu, xa rời lòng Thương Xót...
Sau cùng, tôi cầu khẩn Đức Trinh Nữ, xin Mẹ đặt tôi vào
một góc khuất của dòng chảy cuộc đời. Bởi vì, cuộc sống hôm
nay, có quá nhiều bất trắc. Mà tôi thì không đủ khôn ngoan để
vượt qua những bất trắc đó...

9 Maria Nguyễn Thị Ngọc
Trong xã hội hiện nay mọi người thường dùng từ TỚI BẾN
để nói lên tình trạng suy đồi trác táng trụy lạc Nhậu TỚI BẾN,
chơi TỚI BẾN, xả láng TỚI BẾN. Nhưng từ TỚI BẾN còn có
một ý nghĩa rất tích cực Đó chính là TỚI BẾN THIÊN ĐÀNG.
Cùng đích của người Kitô hữu là được cập bến Thiên Đàng
khi đã đi qua cuộc đời này. Cuộc đời ví như một chuyến xe, ta
bước chân lên chuyến xe để đi tới đích. Có người đã xuống xe
trước ta, như là Cha Mẹ Ông Bà ta. Cũng có người phải xuống
xe một cách bất ngờ vội vã vì bệnh tật, tai nạn. Rồi cũng có
những người lên xe sau ta, đó là những người ra đời sau ta….
Và rồi tất cả mọi người cũng hoàn tất chuyến đi của mình khi
xe cập bến.
Điều quan trọng ở đây chính là mỗi người chuẩn bị hành
trang như thế nào để TỚI BẾN THIÊN ĐÀNG. Có những

49

Mẹ Hiền Tháng 01 Năm 2012
người vội vã bước lên xe rồi hấp tấp xuống xe mà không hề
chuẩn bị hành lý cho mình. Có những người khi lên xe được
Cha Mẹ chuẩn bị cho đầy đủ hành trang vào đời nhưng không
biết cẩn thận giữ gìn để rơi rớt dọc đường. Còn có những người
biết chia sẻ, chan hoà sống tình cảm với những người đồng
hành cùng chuyến đi đã mang lại vui vẻ an bình cho mọi người.
Cũng có những người biết nâng niu gìn giữ hành lý để kẻ trộm
không thể nhòm ngó và đã về đến bến bằng an.
Cuộc đời như một dòng chảy không ngừng. Ngày hôm qua
đã là quá khứ. Năm hết Tết đến, đây cũng là dịp mọi người
nhìn lại cuộc sống đã qua. Ta đã sống như thế nào. Ta đã làm
được gì giúp ích cho đời, cho gia đình. Ta đã làm được gì trong
Thiên Chức làm Mẹ mà Chúa đã trao ban.
Một năm sắp qua đi xin gửi đến Quí Bà Mẹ một thông điệp
quan trọng : Tất cả mọi việc hãy nhìn về cùng đích của mình.
Xin hãy chuẩn bị hành trang thật đầy đủ, kỹ càng để khi ta
TỚI BẾN Chúa sẽ giang tay đón chờ và chúc phúc cho ta.

T

rời bắt đầu vào Đông, khí trời se se lạnh, Thành phố
đâu đâu cũng đầy màu sắc của Noel, đèn hoa rực rỡ,
nhất là các nhà thờ và những vùng xung quanh. Niềm
vui lan tỏa từ một sinh linh bé nhỏ nằm trong hang đá. Chính
sự ra đời của Hài Nhi ấy đã thay đổi và cứu chuộc nhân loại,
đặc biệt là những người mang niềm vui đến cho người nghèo
khó, bần hàn. Mang lấy tâm tình ấy, CBMCG hạt Tân Sơn Nhì
cũng nhộn nhịp tổ chức chuyến Công Tác Xã Hội truyền thống
(mỗi năm hai lần vào Giáng Sinh và Phục Sinh) cho Hạt mình.
Đây là chuyến công tác cuối năm, đặc biệt lần này có sự tham
gia của một nhóm bác sĩ thiện nguyện, khám và cấp thuốc
miễn phí. Ngày đi đã được ấn định 10/12, các việc đã được
phân công. Gần ngày đi, phía bác sĩ thay đổi vì chỉ có thể đi
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vào ngày thứ Bảy hoặc Chúa Nhật, và chỉ đi trong tháng 11,
chứ không thể đi vào tháng 12. Nhận được tin BTC rất lo lắng,
vì như thế thì quà chia sẻ với người nghèo khổ không có đủ
(vận động không kịp). Phải cấp tốc “gọi đường dây nóng” cho
Đức Mẹ cầu xin Chúa Thánh Thần giúp tìm hướng giải quyết.
Nếu đoàn Bác Sĩ quyết định sẽ đi vào cuối tháng 11, BTC sẽ
theo đoàn, các xứ vẫn tiếp tục vận động và giữ nguyên ngày đi
công tác đã ấn định. Tuy có có hơi lấn cấn nhưng nhu cầu của
người nghèo cần thiết, nên quyết định sẽ thực hiện. Dầu vậy,
Đức Mẹ và Thánh Giuse “luôn bị làm phiền” vì BTC luôn kêu xin
không ngừng, nhờ sự can thiệp của hai vị gia trưởng với Thiên
Chúa. Sau khi họp bàn, đoàn bác sĩ báo không còn ngày nào
ngoài ngày CBM đã ấn định, và xin cứ tiến hành theo như
chương trình đã lên, với điều kiện đi kèm, nơi đến phải là nơi
của những người thật sự nghèo khổ, khó khăn…
Chưa kịp mừng, lại phải lo. Chúa ơi ! chúng con chỉ “nghe
đồn ta biết” chứ chưa “tận mắt… ta thấy”, rủi mà không được
như điều kiện đoàn khám bệnh đòi hỏi thì mấy uy tín. Sẽ không
có lần tiếp theo. Sauk hi trao đổi với cha xứ Suối Dây (xã Suối
Dây – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh, cách biên giới
Campuchia 7km) mặc dù nơi đây đường nhựa rất tốt, nhưng
một ngày chỉ có một chuyến xe vào lúc 11h trưa và sáng hôm
sau có một chuyến ra lúc 8h sáng. BTC hơi an tâm. Đúng hẹn
5/12 các điểm tiếp nhận quà rất èo uột, chỉ vài xứ sốt sắng chở
đến, hiện kim chỉ nhận được của 2 xứa là 1,t triệu. Trời ạ, đã
vậy có xứ từ chối cộng tác, vì “bề trên chúng em không cho
phép”. Thế này thì thực không còn mặt để mà mất, BTC bèn
thay nhau, người “gọi trên trời, điện thoại cho Đức Mẹ - Thánh
Giuse”, kẻ gọi dưới đất, điện thoại cho các xứ xin vận động.
Nhưng chỉ nhận được nhũng lời hứa từ tốn dưới đất, còn phía
trên trời : “cứ để đấy, ngày 10 mới đi mà ! cứ rối như canh hẹ !
Rời khỏi điểm tiếp nhận, mà lòng lo lắng không an.
Sáng , rồi chiều, ngày 6 và 7, không thấy “dưới đất” gọi
điện, gọi “trên trời” thì không ai bắt máy. Đã hứa với cha xứ
Suối Dây là có 100 phần quà , mà tiền thì chưa có. Nghe cha
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báo cáo có 600 bệnh nhân cần khám, nhiều bệnh thì chắc vùng
này phải thiên độc lắm, thật cảm ơn Chúa, lần này đoàn bác sĩ
chắc phải tâm phục khẩu phục sự khám phá của các Bà Mẹ.
Phép lạ thứ hai, ngày 8/12, điện thoại dưới đất bắt đầu gọi,
liên tục không ăn cơm được. Tạ ơn gia đình Thiên Chúa, chúng
con không cần ăn cũng no, niềm vui liên tục, một kết quả thật
vẻ vang :
Mì gói
: 52 thùng
Quần áo mới
: 200 cái
Võng
: 50 cái
Mùng
: 8 cái
Vòi sen, vòi nước : 1 thùng
Quần áo đẹp
: 25 bao
Tiền mặt
: 51 triệu
Sữa cô gái HL
: 1 thùng
Đặc biệt, phần quà cho các em nhỏ : 100 phần (trị giá
2.430.000đ) Và giờ thì BTC đã thực sự an tâm chờ giờ lên đường.
4h sáng ngày 10/12, đoàn công tác khởi hành về đất núi,
với một xe chở đầy hàng tặng phẩm, đặc biệt nặng tình người
để đến gặp được Kitô qua những người anh em dân tộc. Dù có
vất vả sau khi chuyển hàng lên xe, các chị em vẫn phấn khởi,
dâng tràng kinh Mân Côi để Đức Mẹ cầu nguyện cho đoàn công
tác được đi về bình an. Lời ca tiếng hát vẫn vang vang. Thay lời
cho điệu nhạc “Gặp Gỡ Đức Kitô” chị em già trẻ cùng cất cao
bài hát tự soạn, tạo nên một bầu khí sôi động và đầy sức sống
sau một đêm mất ngủ. Nhất là câu “người đất núi khốn khó,
người thành đô chung niềm đau, tình yêu trao cho nhau, ôi tình
yêu chung nói giống…” Chính tình yêu này đã thúc đẩy các chị
em không quản ngại đường xa, liên tưởng đến những khuôn
mặt héo hắt của những người anh chị em mình sắp gặp, sẽ hân
hoan khi nhận được những tận phẩm đầy lòng yêu thương của
người thành phố. Tiếng vỗ tay, lời yêu cầu từ cuối xe xin được
tập lại bài hát “Mẹ Trăm Con” của nhạc sĩ Phạm Duy, “anh em
ta cùng mẹ cha… nhớ chuyện cũ, khi thế gian còn mù mờ. Xưa
khi xưa mẹ đẻ ra trăm cái trứng, sinh lũ con trăm lũ con cùng

52

Mẹ Hiền Tháng 01 Năm 2012
một dòng…” Bài hát nói lên tình yêu thương Kinh – Thượng
một nhà, vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người.
Nhà thờ Suối Dây đây rồi ! Trời ạ, nhìn lớp người đang xếp
hàng, lớp lớp trẻ em đang nhốn nháo nhộn nhịp reo hò : Ông
già noel !! Bầu khí lạnh lẽo của miền núi bỗng trở nên ấm áp,
khi những quả bong được thổi lên, những món quà được phân
phát, nhìn các em đen nhẻm nhết nhác quần áo, nhưng ánh
mắt trẻ thơ vui mừng tiếp nhận những món quà nghĩa tình từ
tay CBM và ông già Noel, niềm vui được nhân đôi và lan tỏa
khắp hội trường. Và xa hơn nữa, khi chút nữa đây họ được trao
những món quà thắm đẫm tình người của CBMG. Đặc biệt hơn,
họ sẽ được bàn tay thiện nguyện của các bác sĩ thành phố đã
hy sinh ngày nghỉ, đến nơi sâu thẳm nuối rừng để khám và
phát thuốc cho anh chị em khó khăn.
Có một sự cố nhỏ, vì không đồng hành cùng lúc nên xe
đoàn bác sĩ lạc đường. Gần 11h trưa mới đến được. Bằng
nghiệp vụ chuyên môn, các anh chị bác sĩ và quý vị ân nhân
nhanh chóng vào cuộc, CBM cũng đáp ứng nhu cầu một cách
nhịp nhàng, trợ giúp làm những công việc : đo huyết áp, ghi
phiếu khám bệnh, hướng dẫn bệnh nhân, ổn định trật tự… Có
vào cuộc mới thấy, CBM công giáo rất “đa hệ”, việc gì cũng có
thể hoàn thành được, có cả khâu châm cứu do CBM đảm trách,
nhóm khác cùng với Cha xứ phân phát tặng thẩm cho các hộ
gia đình, trong lúc đoàn bác sĩ khám bệnh.
13h đoàn nghỉ trưa để ăn cơm. Tranh thủ thời gian ăn trưa,
cha xứ tâm sự cùng quý ân nhân, những nhiêu khê vất vả của
ngày đầu tiên nhận xứ. Từ vùng đất trống hoang vu, một
khung sườn nhà thờ được dựng lên từ 8 năm trước, “trơ gan”
cùng năm tháng (Cha đã nhận xứ được 2 năm) nhờ vào sự cầu
nguyện của Đức Mẹ và Thánh Giuse, cha đã kiện toàn bộ mặt
của giáo xứ, để hôm nay Giáo xứ Suối Dây trước mặt chúng tôi
là một nhà thờ rộng rãi khang trang, tuy chưa hoàn chỉnh,
nhưng phần cơ sở vật chất xem như tạm ổn. Đối với những nơi
người dân tộc định cư, muốn kêu gọi họ đến với Chúa, điều
kiện ắt có và đủ : Quý Cha phải có một cơ sở khang trang, đẹp
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và phải “uống thuốc liều” thết đãi họ ít nhất là trong ngày họ
đến dự lễ Chủ Nhật, vì thế nhà Chúa là nơi họ rất thích đến, dù
xa xôi hàng chục cây số có khi hơn, đi cả gia đình, thậm chí có
nơi họ mang theo gia xúc trong nhà để “Chúa cho họ nó thỏa
ăn uống).
Giáo xứ Suối Dây có một địa bang rất rộng, Cha xứ quản lý
vùng đất khoản 50km, ranh giới chạy đến từ Lộc Ninh – Bình
Phước đến Campuchia (cách 7km). Khoản 130 ngàn dân, với
đủ mọi thành phần dân tộc : STieng, Chăm, Khờ Me,… đa phần
là Việt Kiều Campuchia hồi hương thời Lonon. Người Kinh ít,
trong đó có khoản 750 người Công Giáo, đa phần sống bằng
nghề : làm cỏ mướn, cạo mũ cao su… Mới đây có một nhà máy
xay mì được thiết lập, họ làm công cho nhà máy này. Cuộc
sống rất hoang dã, lạc hậu. Nhà đa phần được dựng bằng
những tấm bạc cũ kỹ, còn những ngồi nhà đàng hoàng cũng
chỉ trị giá khoản 1T/1 căn. Sống như dân du mục, cứ khoản
một thời gian lại dở lều đi nơi khác. Ông bà có câu “đói ăn rau
đau thì đốt”. Có lẽ bạn đọc đang thắc mắc câu này ! Cùng
đứng giúp đỡ các bác sĩ khám bệnh, có những trường hợp
người bệnh nhân đầy xẹo, quanh vùng bụng vùng lưng, được
bác sĩ hỏi, họ trả lời đơn sơ đến đau lòng : đau quá không có
tiền đâu biết làm sao thì phải đốt cho đỡ ! Họ dùng bong gòn,
đốt nóng rồi dí vào da thịt, hậu quả là những vết xẹo lỏm vào
thịt. Những hình ảnh bệnh nhân với những ánh mắt đau đáu,
khẩn thiết, khiến đoàn công tác quên mệt và đói. Số lượng
bệnh nhân lến đến hơn 500, tốc độ làm việc của các bác sĩ
cũng phải nổ lực. Trời đã xế bong nhưng lượng bệnh nhân rất
đông, nhưng không vì thế mà họ gấp rút hối hả, vẫn nhiệt tình
hỏi thăm, dặn dò từng bệnh nhân mà không một lời phàn nàn.
Họ làm việc đúng tinh thần hết việc không hết giờ, chỉ lo sợ
không đủ thuốc để cấp phát, mặc dù họ đã dự trù một lượng
thuốc dự phòng, cuối cùng mọi sự cũng tốt đẹp. Mãi đến hơn
18h30 , đoàn bác sĩ mới xong việc. Nhóm CBMCG trước khi tạm
biệt cha, đã ghé qua thăm 2 vị nữ tu cao tuổi, đang nuôi dưỡng
khoản 10 em bé bị bỏ rơi lúc mới sinh, cũng trên tinh thần chia
sẻ gánh nặng nhất thời, các chị em đã làm một cuộc lạc quyên
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“bỏ túi” được 2 triệu. 17h00 CBMCG lên xe, lòng vẫn trăn trở về
công việc của đoàn bác sĩ còn ngổn ngang, nguyên nhân có sự
cố này vì trong đoàn CBMCG có chị được phân công ở khâu ghi
phiếu khám, khi thấy hết giấy mà người còn đông, chị bèn học
theo Chúa Giesu “hóa giấy ra nhiều” vì thế số lượng vượt chỉ
tiêu, khiến các bác sĩ phải vất vả, chật vật, cuối cùng vì công
việc ở thành phố, nên đoàn CBM về trước. Qua bài viết này,
chúng tôi – BTC chuyến công tác xin chân thành nhận lỗi cùng
đoàn bác sĩ, và cũng không quên gửi đến quý đoàn lòng biết
ơn của CBM chúng tôi. Quý vị đã đáp lời mời gọi cách sốt sắng,
để cộng tác với chúng tôi. Nhưng phía CBM còn quá nhiều thiếu
xót, mong quý vị miễn thứ.
Chuyến công tác đã hoàn thành tốt đẹp. Chúng con xin tạ
ơn Chúa qua lời nguyện xin của Đức Mẹ - Thánh Giuse, đã
quan phòng lo liệu mọi việc, để hạt TSN chúng con thực hiện
việc đem Chúa đến với người anh em khó nghèo trong mùa
Vọng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Đời, đã ban cho chúng tôi
những vị thầy thuốc có con tim biết đồng cảm, giữa thế giới vô
cảm ngày nay, có một tấm lòng quảng đại cho đi không cần
đáp trả. Được tiếp cận và góp sức với quý vị chỉ trong thời gian
ngắn, CBM chúng tôi vô cùng cảm phục, thái độ trân trọng
bệnh nhân, sự phục vụ nhiệt tình không gắt gỏng, không cau
có, ôn hòa giải thích, khiến cho bệnh nhân cảm thấy an tâm và
nhẹ lòng khi rời khỏi nơi khám. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe
được : “mấy ông bác sĩ này dễ thương quá ha, không giống
như mấy người ở trạm xá xã, đến khám bệnh trả tiền, hỏi
không trả lời, chỉ gật rồi lắc…”
Điều đáng trân trọng hơn, không phải chỉ khám – phát
thuốc , mà đoàn bác sĩ còn gửi cả tấm lòng của mình, qua số
tiền đoàn đóng góp gửi Cha xứ Suối Dây, 10 triệu đồng. Món
quà tuy không lớn, nhưng ghi đậm một dấu ấn không phai mờ
trong tình anh em cùng một mẹ, từ 100 quả trứng thuở xa xưa.
Xin Chúc quý vị một mùa Giáng Sinh an bình ! Một năm mới
tràn đầy ơn phúc lộc của Chúa ! Ước mong đời sẽ đào tạo được
nhiều, thật nhiều những người thầy thuốc như đoàn bác sĩ mà
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CBM chúng tôi đã một lần gặp gỡ. Một lần nữa kính chúc quý vị
nhiều sức khỏe, và luôn giữ đúng tinh thần lời thể Hypocrate.
Có một điều xin thông báo cùng CBM Công Giáo toàn Giáo
Phận, sau lần công tác này, anh Vũ trưởng đoàn có lời mời gọi
CBMCG cùng công tác với đoàn thiện nguyện, một tháng một
lần, chúng ta có thể góp người, góp của để phần nào giảm bớt
nỗi đau mà những anh em vùng sâu, vùng xa phải gánh chịu,
do thiên tai – thiếu văn hóa – lạc hậu…
Địa chỉ liên hệ : Drnguyendatly@gmail.com
Số điện thoại : 0903.640.311 (anh Vũ – Trưởng đoàn)
CBMCG hạt Tân Sơn Nhì soạn thảo.

TIN TỨC VÀ SINH HOẠT
---H I J---

DANH SÁCH BCH HỘI CBMCG GIÁO XỨ TÂN DÂN
HẠT CHÍ HÒA. Nhiệm kỳ 2012 - 2015
--o0o-1. Hội Trưởng : Anna Nguyễn Thị Nga. SN : 1957.

ĐT : 38.117.782 – 01683.098.490.
2. Hội Phó : Maria Kiều Thị Kim Oanh. SN : 1964.
ĐT : 38.113.880 – 0904.264.291.
3. Thư ký : Maria Phạm Thị Cúc. SN : 1957.
ĐT : 01675.912.233.
4. Thủ quỹ : Têrêsa Nguyễn Thị Lan. SN : 1955
ĐT : 38.118.504.
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DANH SÁCH BCH HỘI CBMCG GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI
HẠT SÀI GÒN. Nhiệm kỳ 2011 - 2015
--o0o-1. Hội Trưởng : Isave Nguyễn Kim Phượng. SN : 1962.
2.
3.
4.
5.
6.

ĐT : 0908.118.846.
Hội Phó : Maria Nguyễn Thị Thanh. SN : 1959.
ĐT : 38.341.648.
Thư ký : Anna Maria Trần Thị Thu Hà. SN : 1960.
ĐT : 0963.040.320.
Thủ quỹ : Maria Ngô Tú Quyên. SN : 1970.
ĐT : 01227.956.726.
Ủy viên : Têrêsa Trương Thị Mừng. SN : 1948.
Ủy viên : Têrêsa Vũ Thị Viễn. SN : 1948.
ĐT : 0906.813.018.

DANH SÁCH BCH HỘI CBMCG GIÁO XỨ PHÚ TRUNG –
HẠT TÂN SƠN NHÌ
NHIỆM KỲ 2011 – 2014
--o0o-1. Hội Trưởng : Anna Maria Trần Thị Nhạn. SN : 1954.
ĐC : 781/3 Lạc Long Quân, P.10, Q. Tân Bình. ĐT : 0978. 612.942.
2. Hội phó nội vụ : Anna Maria Phạm T. Thanh Thúy. SN : 1964.
ĐC : 150/6 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q. Tân Bình.
ĐT : 0934.022.490.
3. Hội phó ngoại vụ : Maria Nguyễn Thị Lành. SN : 1963.
ĐC : 175/13 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q. Tân Bình.
ĐT : 0909.638.442.
4. Thư ký : Maria Goretti Đỗ Thị Kim Thu. SN : 1957.
ĐC : 1017/71 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình.
ĐT : 0907.888.604.
5. Thủ quỹ : Anna Nguyễn Thị Hương Duyên. SN : 1967.
ĐC : 1007/28 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình.
ĐT : 0938.530.041.
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6. Ủy viên bác ái : Anna Dương Thị A. SN : 1962.

7.

8.
9.

10.

11.

ĐC : 11/10 Phạm Phú Thứ, P.11, Q. Tân Bình.
ĐT : 0902.824.789.
Ủy viên phụng vụ : Têrêsa Đinh Thị Ngọc Thạch. SN : 1951.
ĐC : 1121 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình.
ĐT : 39.714.350.
Ủy viên xã hội : Maria Nguyễn Thị Kim Dung. SN : 1967.
ĐC : 53/23 Phạm Phú Thứ, P.11, Q. Tân Bình. ĐT : 39.714.112.
Cố vấn : Maria Lê Thị Xuân Mùi. SN : 1945.
ĐC : 985/58 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình.
ĐT : 22.475.112.
Cố vấn : Maria Trần Thị Thảo. SN : 1951.
ĐC : 911/49 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình.
ĐT : 0909.538.388.
Cố vấn : Maria Nguyễn Thị Cốm. SN : 1948.
ĐC : 175/9 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q. Tân Bình.
ĐT : 386022252.

TRI ÂN

Hội CBMCG GP xin Tri Ân các ông bà đã đóng góp Bằng Ân Nhân:
GIÁO XỨ PHÁT DIỆM
1. Bà Maria Dương Thị Vũ. Số tiền 1.000.000đ
2. Ông Giuse Vũ Anh Nguyên. Số tiền 1.000.000đ
3. Bà Maria Trương Nguyễn Vy Vy. Số tiền 1.000.000đ
4. Linh hồn GB. Nguyễn Hữu Tam. Số tiền 500.000đ
GIÁO XỨ PHÚ LỘC
1. Linh hồn Augustinô Vũ Minh Hùng. Số tiền 500.000đ
GX. MỸ HÒA – HẠT THỦ THIÊM
1. Bà Maria Đinh Thị Nhiễu. Số tiền 1.000.000đ
GIÁO XỨ VĨNH HÒA – HẠT PHÚ THỌ
1. 6 Linh hồn Maria + 7 Linh hồn Đaminh. Số tiền 6.500.000đ
(Gia tiên + Bố mẹ nội ngoại).
2. Bà Maria Nguyễn Thị Biên. Số tiền 1.000.000đ
3. Bà Maria Nguyễn Thị Hoán. Số tiền 1.000.000đ
4. Bà Nguyễn Thị Hải. Số tiền 1.000.000đ
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5. Bà Maria Nguyễn Thị Thơm. Số tiền 1.000.000đ
6. Bà Maria Nguyễn Thị Đầm. Số tiền 1.000.000đ
1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
3.

HẠT XÓM CHIẾU
Linh hồn Phaolô Vũ Văn Tỵ. Số tiền500.000đ
Linh hồn Anna Hoàng Thị Thanh. Số tiền 500.000đ
Linh hồn Phêrô Trần Duy Lãm. Số tiền 500.000đ
GIÁO XỨ TÂN PHÚ – HẠT TÂN SƠN NHÌ
Ông Phêrô Vũ Đình Hoàng. Số tiền 1.000.000đ
Bà Anna Trần Thị Thu. Số tiền 1.000.000đ
GIÁO XỨ TÂN THÀNH – HẠT TÂN SƠN NHÌ
Linh hồn Giuse Trần Xuân Phương. Số tiền 500.000đ
GIÁO XỨ NHÂN HÒA – HẠT TÂN SƠN NHÌ
Ông Giuse Cao Quang Hậu. Số tiền 1.000.000đ
GIÁO XỨ LẠC QUANG – HẠT HÓC MÔN
Cầu cho các linh hồn. Số tiền 500.000đ
Bà Têrêsa Maria Nguyễn Thị Đó. Số tiền 1.000.000đ
Ông Giuse Đoàn Khắc Minh. Số tiền 1.000.000đ
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Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo phận đóng góp
thăm các mái ấm cơ nhỡ
-----oOo-----

1.

Hạt Bình An :

1.000.000đ

2.

Hạt Chí Hòa :

tã, quần áo + 1.000.000đ

3.

Hạt Gia Định :

4.

Hạt Gò Vấp :

1.000.000đ

5.

Hạt Phú Nhuận :

1.000.000đ

6.

Hạt Sài Gòn :

1.000.000đ

7.

Hạt Phú Thọ :

1.000.000đ

8.

Hạt Tân Định :

1.000.000đ

9.

Hạt Tân Sơn Nhì :

1.000.000đ

500.000đ

10. Hạt Thủ Đức :

1.000.000đ

11. Hạt Thủ Thiêm :

1.000.000đ

12. Hạt Xóm Mới :

500.000đ

13. Hạt Chợ Quán :

2.000.000đ

14. Hạt Hóc Môn :

1.360.000đ

15. Hạt Xóm Chiếu :

1.000.000đ

16. Chị Ngọc Hội Trưởng :

1.000.000đ

17. Cô giáo Dung :

1.

2.
1.
2.
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600.000đ

XIN LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN QUA ĐỜI:
------oOo-----Hạt Tân Sơn Nhì
Bà Maria Đào Thị Vân. (GX. Đắc Lộ).
Bà Maria Têrêsa Ngô Thị Thảo. (GX. Đắc Lộ).
Giáo xứ Văn Côi - Bình Thuận
Bà Maria Phạm Thị Hinh.
Giáo xứ Văn Côi – Hạt Tân Sơn Nhì
Bà Maria Nguyễn Thị Là. (Thân mẫu của chị Maria
Nguyễn Thị Kiều, Phó hội)
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Trang Nội Trợ

9 Ban Biên Tập

Nguyên liệu :
- 1kg thịt gà
- 200gr gạo tẻ
- 20gr gạo nếp
- 1 nhánh con gừng
- 1 muỗng cà phê tỏi bằm nhỏ
- 1 nhánh hành tươi
- Hạt nêm
Cách làm
1. Thịt gà rửa sạch, chặt miếng to, ướp hạt nêm
khoảng 15 phút. Phi thơm tỏi và gừng.
2. Trộn đều gạo nếp với gạo tẻ, đãi sạch, để ráo.
Bắc chảo lên bếp, láng qua ít dầu ăn, cho gạo vào đảo
săn.
3. Cho gạo rang vào nồi cùng với thịt gà và nước
lạnh, đun sôi, vặn nhỏ lửa đun âm ỉ cho đến khi cháo
chín, nêm hạt nêm vừa miệng.
4. Múc cháo ra tô, rắc gừng và tỏi phi. Trang trí với

hành tươi.
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