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“Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà
phải ném xuống hoả ngục." Mc 9:46

KHI 1 LỚN HƠN 10: GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI
Một bộ óc bình thường sẽ chẳng khó khăn phán đoán: 1 bao
giờ cũng nhỏ hơn 10. Chỉ con người mới có khả năng thiết lập
một thang giá trị theo đó hiện hữu các giá trị khác nhau: có
thấp có cao. Đối với người Kitô hữu, thang giá trị sẽ tuyệt đối
dựa vào Phúc Âm của Ngài. Chẳng hạn, dựa theo hiến chương
Bát Phúc, người tin Ngài sẽ coi tinh thần nghèo khó, hiền
lành, trong sạch… là lý tưởng cao nhất cho cuộc sống. Trong
Lời Chúa hôm nay, một bực thang giá trị được Ngài xác quyết
là cao nhất mà mọi giá trị khác đều trở nên thứ yếu: “Thà mất
một tay, thà mất một chân, thà mất một mắt… mà vào được
Nước Thiên Chúa!” Rõ ràng là chỉ Nước Thiên Chúa thì cao quý, lớn lao hơn cả
triệu thứ giá trị ở trần gian.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một bộ óc thông minh để con biết làm bài toán Nước Trời.
Xin cho con khôn ngoan của Chúa khiến con sẵn sàng dám đánh đổi mọi giá trị trần
gian để chiếm được Nước Chúa. Amen.
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THÔNG BÁO

Khai mạc tháng Mân Côi: thứ Sáu
1-10-2021
Tháng 10: tháng MÂN CÔI, tháng
của Mẹ: 6pm lần chuỗi kính Mẹ

BÀI ÐỌC II Gc 5, 1-6
“Của cải các ngươi bị mục nát”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc
kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải
các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm.
Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng
chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt.
Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày
sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các
ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của
người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các
ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận
hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và
giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các
ngươi. Ðó là lời Chúa.
BÀI ÐỌC I Ds 11, 25-29
“Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói
tiên tri”.
Trích sách Dân Số.
Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và
phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân
phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông,
các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.
Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và
người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai
ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp.
Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến
báo tin cho ông Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên
tri trong lều trại”. Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của
ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa
rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông
Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì
toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho
họ”. Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA:
GIỚI

RĂN CHÚA CHÍNH TRỰC,
LÀM HOAN LẠC TÂM CAN. (c. 6b).
1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị
Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
2) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời;
phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.
3) Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại
hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi,
nào ai hay? Xin rửa con sạch những lỗi lầm không nhận
thấy.

4) Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng,
đừng để tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ
được tinh toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao.

CHÚA

PHÁN: “ THẦY GỌI CÁC CON
LÀ BẠN HỮU, VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ
THẦY ĐÃ NGHE BIẾT NƠI CHA THẦY,
THÌ THẦY ĐÃ CHO CÁC CON BIẾT”.
PHÚC ÂM Mc 9, 37-42. 44. 46-47
“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay
con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng
con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo
chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu
phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy
mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống
đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các
con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo
thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng
nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé
mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy
mà xô xuống biển thì hơn.
“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con
mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay
mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân
con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất
một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân
mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội
cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào
nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném
xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và
lửa không hề tắt”. Ðó là lời Chúa.
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Hôm 17 tháng 9, giữa những bộn bề sau chuyến tông du của Đức
Thánh Cha Phanxicô đến Hung Gia Lợi và Slovakia, truyền thông Tòa
Thánh đã cho đăng một bài dài về tiến trình tuyên thánh cho Đức
Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận với những lời thập đẹp.
Hôm nay, vị Hồng Y Việt Nam được tưởng nhớ trong thánh lễ tại Đền
Thờ Đức Bà Cả ở Trastevere, một ngày sau ngày kỷ niệm 19 năm ngày mất
của ngài. Luisa Melo, người chịu trách nhiệm lo hồ sơ tuyên thánh cho
ngài nói “Tôi bị đánh động bởi sự giản dị của ngài và cuộc sống thanh bần
của ngài”
Một con người phi thường và giản dị, với kinh nghiệm Kitô tuyệt vời,
con người chân thật của Thiên Chúa, đầy bình an và vui vẻ, niềm nở, giàu
trực giác nhân bản, có khả năng làm mọi người ngạc nhiên về sự đơn sơ
của ngài. Luisa Melo, thuộc Bộ Dịch Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện,
người chịu trách nhiệm hồ sơ tuyên thánh cho Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã cho biết như trên khi đề cập đến vị Hồng Y, là
người mà bà đã gắn bó kể từ khi ngài làm phó chủ tịch của Hội Đồng Tòa
Thánh về Công Lý và Hòa Bình vào năm 1994, và sau đó là Chủ tịch Hội
Đồng này cho đến ngày ngài qua đời năm 2002. Nói về Đức Hồng Y
Thuận, Melo nhấn mạnh đến “sức mạnh của kinh nghiệm Kitô, được củng
cố trong lời cầu nguyện”. Cô cũng không quên nhắc đến những ký ức cá
nhân vì những điều này rất quý giá, chẳng hạn như vào năm 1994, khi Đức
Tổng Giám Mục Thuận bước vào văn phòng lần đầu tiên. “Chắc chắn
không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng rằng một tổng giám mục lại có
thể đi đến nơi làm việc trên một chiếc xe gắn máy, do một linh mục Việt
Nam khác lái!”
Đây là bước đầu tiên, vị Tổng Giám Mục Việt Nam đi vào trái tim của
Melo và các đồng nghiệp của cô. Nét đặc trưng của ngài là sự giản dị mà
cho đến tận ngày nay, nhiều đồng nghiệp của Melo vẫn sẵn sàng nói rằng
họ có đặc ân được chia sẻ những kỷ niệm vui và đẹp với ngài. “Ngài rất
khiêm tốn niềm nở đến nỗi ngài ngay lập tức đi vào trái tim của chúng tôi.
Ngài dành một phần thời gian của mình cho mỗi người chúng tôi, ai muốn
đến nói chuyện với ngài, cũng được ngài đón nhận, ngài luôn muốn chia sẻ
và đến được với mọi người, trong văn phòng cũng như bên ngoài”. Hôm
nay, trong thánh lễ tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Trastevere, suy nghĩ của mọi
người chính xác hướng đến sự giản dị của con người vĩ đại này, là vị đã
được long trọng kêu cầu cho tất cả những người bị bệnh Covid, đặc biệt là
ở Việt Nam và những người nghèo nhất.
Trên tất cả, một khía cạnh của Đức Hồng Y Thuận nổi bật trong ký ức
của Melo là cách sống thanh bần, về mọi mặt trong cuộc sống. “Ngài đã từ
bỏ nhiều khoản quyên góp mà người ta đã dành cho ngài để có thể gửi

những số tiền ấy cho việc đào tạo các chủng sinh và linh mục. Tất cả
những điều này đối với chúng tôi là những nguyên nhân khiến chúng tôi
ngưỡng mộ và yêu mến một con người giản dị, khiêm tốn và phi thường
như vậy”. Luisa Melo cũng nhắc đến tấm gương của vị Hồng Y can đảm
này, “trong sự kết hợp sâu xa với Chúa Kitô và Đức Mẹ”, đã có thể trải
qua bảy tháng của căn bệnh dẫn đến cái chết của mình trong thanh thản,
để biến đổi nỗi thống khổ tang tóc thành một lý do để vui mừng vì có thể
hôm nay tấm gương can đảm ấy là một phần của nguyên nhân tuyên
thánh. Đức Hồng Y Thuận là một người được phú cho trí tuệ phương
Đông uyên thâm, với một cuộc đời đắm chìm trong những bi kịch của
kiếp người, ngài đã phải chịu bạo lực vì đức tin Kitô, được truyền cho
ngài bởi một gia đình có một số vị tử đạo: Giữa năm 1698 và 1885, một
số vị tổ tiên của ngài đã bị bắt bớ vì đức tin của họ.
Trên hết, mẹ ngài là người đã dạy dỗ ngài có một niềm tin sâu sắc vào
Thiên Chúa, cho đến khi ngài vào chủng viện ở tuổi 13, trở thành linh
mục năm 1953, ở tuổi 25. Bị nhà cầm quyền cộng sản ở Sài Gòn bắt giữ
năm 1975, ngài đã trải qua nhiều năm trong nhà tù an ninh ở Hà Nội, sau
đó chuyển đến trại cải tạo và cuối cùng bị quản thúc tại gia, nơi ngài đã
viết những gì được coi là minh chứng tinh thần của mình, cuốn “Đường
Hy Vọng” cho những tín hữu Việt Nam trung thành trên đất nước của
ngài và ở hải ngoại. Sau 13 năm tù, trong đó có 9 năm kiên giam bị cô lập
hoàn toàn và không trải qua bất kỳ thủ tục xét xử nào, ngài được trả tự do
với điều kiện phải cư trú tại Tòa tổng giám mục Hà Nội và không thể thi
hành chức vụ mục vụ của mình. Sau năm 1991, ngài bắt đầu cuộc sống
lưu vong, xa Việt Nam nhưng không xa Giáo hội của mình, nơi ngài tiếp
tục gần gũi thông qua sự giúp đỡ trong các hoạt động xã hội và từ thiện,
đặc biệt là đối với các bệnh viện phong trên quê hương, và thông qua việc
sửa chữa và xây dựng các nhà thờ. Ngài luôn dành sự quan tâm lớn đến
các linh mục, các cộng đoàn tu trì, việc đào tạo chủng sinh, giáo lý viên và
giáo dân và luôn tiếp tục rao giảng về sự tha thứ và hòa giải.
Melo nhận định rằng Đức Hồng Y Thuận đã trải qua những khó khăn và
khốn khổ của các tín hữu, nhiều người trong số họ đã chịu tử đạo vì trung
thành với Thiên Chúa và cho đến cuối cùng “cuộc sống trần thế của ngài
là sự tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, vì vậy ngài đã để lại cho chúng ta
một chứng từ về niềm vui, bởi vì cho đến phút cuối cùng, ngài vẫn là một
người vui vẻ”. Hơn nữa, cuộc đời của ngài vẫn còn nhiều điều để nói với
các Kitô hữu ngày nay, những người đang sống trong tình trạng là nhóm
tôn giáo bị bách hại nhất trên thế giới vì đức tin của họ. “Ngài để lại cho
chúng ta tấm gương về cuộc sống chìm đắm trong đức tin vào Chúa Kitô
Phục Sinh và tình yêu dành cho Đức Mẹ. Và rồi ngài truyền cho chúng ta
một mẫu gương đáng ngưỡng mộ về tự do, về việc làm chứng cho Chúa
Kitô chịu đóng đinh và Phục sinh, và hy vọng, trong đó chúng ta phải kiên
trì để là một con người của hy vọng, ngay cả khi đối mặt với rất nhiều bạo
lực và bắt bớ, nhờ hoàn toàn tin tưởng vào thánh ý của Thiên Chúa”.
Điều duy nhất còn thiếu là một phép lạ để có thể tuyên chân phước
cho vị Hồng Y Việt Nam, được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố là Bậc
Đáng Kính vào ngày 4 tháng 5 năm 2017. Melo cho biết “đó là điều tất cả
chúng ta đang chờ đợi”. Và trong khi chờ đợi như thế, điều quan trọng là
“đem ra thực hành những lời dạy về niềm hy vọng của ngài vào lúc này”.
Bộ Dịch Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện cam kết mạnh mẽ truyền bá
cuộc đời của Đức Hồng Y Thuận, linh đạo và các đức tính của ngài,
những điều đã được chính Đức Thánh Cha công nhận và đã khiến ngài trở
nên Bậc Đáng Kính. Chúng tôi đang tiếp xúc với những người từ năm
châu, những người đang cầu nguyện rằng Chúa, qua sự chuyển cầu của
chính Đức Hồng Y, sẽ ban cho chúng ta một phép lạ dẫn đến việc tuyên
chân phước cho ngài.”
Luisa Melo kết luận: “Mong muốn này chúng tôi giao phó cho Chúa
và chúng tôi biết ơn tất cả những người đã cầu nguyện với chúng tôi”.
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