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CẦN SỐNG TĨNH LẶNG TRONG MÙA ĐẠI DỊCH

STOP – THINK & PRAY là ba mệnh lệnh từ lương tâm tôi phát ra cực kỳ nghiêm túc hơn
bao hết trong CUỘC ĐỜI TÔI CẦN TĨNH LẶNG TRONG MÙA ĐẠI DỊCH vào lúc này. Tôi tự
vấn lương tâm: 1/ Tại sao tôi cần sự tĩnh lặng? 2/ Tôi tĩnh lặng để làm gì? 3/ Những nơi
đâu tôi cần áp dụng sự tĩnh lặng?

Trước tiên, tôi cần truy nguyên sự tĩnh lặng trong Cựu Ước và Tân Ước để tôi có một số các
bút tích làm dữ kiện về những lời khuyên, nhắc bảo cho tôi như sau:

- Sách Châm Ngôn viết: "Nếu biết giữ thinh lặng, kẻ ngu cũng được kể là người khôn
ngoan; nếu biết ngậm môi, kẻ đó được coi là người thông hiểu" (Châm ngôn 17: 28).

- Tiên Tri Êlia khám phá Thiên Chúa không ở trong cơn cuồng phong hoặc động đất
nhưng trong tĩnh lặng của cơn gió hiu hiu (x. 1 Vua 19: 11-13).

- Tin Mừng cho biết rằng Thánh Giuse không nói một lời nào, luôn sống trong thinh lặng.
Nhờ đó, Ngài lắng nghe được tiếng Chúa vọng lên trong tâm hồn mình, và đã âm thầm
thực hiện ý của Thiên Chúa, bảo vệ Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria khỏi cuộc tàn sát của
Hêrôđê. Và Mẹ Maria cũng thế: "Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy
trong lòng" (Luca đoạn 2: 6).

-ÂÂ Trong vườn Giêtsimani, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, Thầy
đến đằng kia cầu nguyện" (Mt 26: 36), hay khi "Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã
dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó" (Mac-cô đoạn 1: câu 35). Như vậy chỉ
có thời gian, không gian và tâm hồn tĩnh lặng chúng ta mới có cơ hội để gặp gỡ Thiên
Chúa.
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- "Ta sẽ dẫn chúng vào sa mạc, lòng kề lòng, Ta thổ lộ tâm can" (Hô-sê đoạn 2: câu 16).

- "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". (Mac-cô đoạn 6: câu 31).

- Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa, trên giường nằm, và lặng thinh. (Thánh vịnh đoạn 4:
câu 5).

- Cho nên nhờ TĨNH LẶNG giúp tôi: Sám hối - Khiêm tốn - Định hướng lại cuộc đời - Cầu
nguyện- Gặp gỡ - Tâm sự với Chúa - Yêu mến tha nhân - Phục vụ anh em và có Tâm hồn
Bình An.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.

-----------------------------
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- Trong cuộc gặp gỡ với chị em nhà Bêtania, Ngài nói với Matta: "Con băn khoăn lo lắng nhiều
chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị
lấy đi" (Mt 12: 26). Phần tốt nhất và cần thiết nhất đó là: thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa.

Các nhà tu đức quả quyết:

- Thiên Chúa nói với chúng ta không những qua Kinh Thánh và lời kinh khẩu nguyện, mà còn
qua thinh lặng. Thinh lặng là quê hương của Thượng Đế.

- Thiên Chúa là sự thinh lặng vĩnh cửu và cư ngụ nơi thinh lặng; Thiên Chúa là bạn hữu của
thinh lặng (Mẹ Têrêsa Cancutta).

- Thinh lặng là ngôn ngữ đầu tiên của Thiên Chúa; Ngôn ngữ mà Thiên Chúa nghe rõ nhất là
tình yêu thinh lặng (Thánh Gioan Thánh Giá).

- Tôi đã không nói Thiên Chúa yêu thích sự thinh lặng hay yêu thích những người phụng thờ
thầm lặng, mà là Thiên Chúa giống như sự thinh lặng. (Nhà Thần Bí Meister Eckhart).

Như vậy, những sưu tầm trong các hoàn cảnh khác nhau qua Lời Chúa và các Thánh Nhân của
Ngài tạm đủ giúp cho tôi biết tuỳ nghi tìm sự tĩnh lặng cho riêng mình.

Lắng nghe lời chúa- Việt Dzũng:

https://www.youtube.com/watch?v=a9eXaUQirWE

Kế đến, tôi cần tĩnh lặng để tôi nghe được Tiếng Chúa nói trong tâm hồn tôi. Biết đâu, có khi
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Chúa nhờ chính vợ con trong gia đình tôi, để nói cho tôi về những sai lầm mà tôi chưa nhận ra.
Một khi tôi khiêm nhường nhận ra nhiều điều sai sót, lỗi phạm, tôi biết đấm ngực đọc Kinh Cáo
Mình, thành khẩn xin Chúa thứ tha và xin lỗi vợ con, vì tôi đã làm mất tình nghĩa phu thê và tình
phụ tử trong gia đình. Đồng thời tôi cũng tự đoan nguyền với Chúa rằng tôi quyết chí sửa mình,
để tôi trở nên gương sáng trong gia đình, trở nên một người chồng tốt, người cha hoà ái, gần gũi
chuyện trò với con cháu. Làm tốt nhiệm vụ người chủ trong gia đình, tôi tin chắc Chúa sẽ thưởng
ban cho tôi sự bình an tĩnh lặng trong tâm hồn.

Một Mình Con Với Chúa - An Nguyễn | MV LYRICS:

https://www.youtube.com/watch?v=apmrOUW29FU

Sau cùng là những nơi tôi cần áp dụng sự tĩnh lặng. Tôi thiết nghĩ môi trường gia đình tôi là nơi
thuận tiện nhất cho tôi áp dụng sự tĩnh lặng hơn cả. Vì chỉ khi nào tôi biết tự chế trong lời nói ít,
lắng nghe vợ con nhiều hơn; cho đến khi nào tôi nhận ra rằng: phần lớn những gì tôi làm vợ con
tôi không hài lòng, có nghĩa là tôi đã làm điều gì theo ý riêng tôi; trong khi tôi quên rằng điều đó
đã làm xáo trộn trong gia đình mình và tất nhiên không đẹp lòng Chúa. Tôi nên rất cần tự vấn
lương tâm để nhận ra lỗi lầm của mình và chân thành, cởi mở, can đảm xin lỗi vợ con một cách
công khai ngay trước mỗi bữa ăn chiều hằng ngày. Nếu tôi là gia trưởng mà biết làm gương
sáng trong gia đình như vậy, chắc chắn vợ con tôi càng yêu thương tôi hơn và gia đình tôi sẽ
được Chúa chúc phúc.

Nơi tĩnh lặng kế tiếp là khi tôi giao thiệp với bạn bè, đồng nghiệp, tôi cần suy nghĩ thật chín chắn
trước khi nói chuyện hoặc phát biểu. Làm sao cho lời nói của tôi luôn công minh chính đại,
không làm mất đức công bằng và bác ái đối với mọi thành phần ỏ những nơi tôi giao tiếp và với
những người tội gặp gỡ hằng ngày. Tôi tin rằng tư cách của tôi sẽ chỉ trưởng thành hơn và tạo
cho mình có uy tín, khi tôi áp dụng câu: 'Có nói có – không nói không', thêm bớt là của ma quỷ.'

Nơi tĩnh lặng sau cùng là tuỳ theo tình huống, bối cảnh đột xuất xảy đến với tôi, giả dụ như một
trong những người thân yêu trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, cần chăm sóc đặc biệt cho
người này trong gia đoạn ngắn trước khi thân nhân này vĩnh biệt tôi để sang Cõi Thiêng. Hoặc
giả có trường hợp chẳng may chính ngay bản thân tôi bất thần cần phải đi xét nghiệm Covid
Wuhan vì có triệu chứng và kết quả cho thấy tôi có Dương tính. Trong trường hợp cực kỳ cấp
bách và nguy khốn như vầy, thử hỏi tôi sẽ ứng xử ra sao? Nếu ngay lúc này tôi còn đang khoẻ
mạnh bình thường mà tôi không biết chuẩn bị phần hồn, lỡ khi tôi bị Covid chiếu cố, sợ khi
nước đến chân tôi không kịp chạy trốn nữa! Tôi rất tâm đắc câu nói thời danh của Pete Goss:
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"Hãy làm ngay điều gì hôm nay, để ngày mai sẽ là trễ đấy!"

Nhìn chung, đứng trước Đại Dịch Covid Wuhan đang tiếp tục lây lan nhanh khủng khiếp ở 189
Quốc Gia theo thống kê của WHO, chúng ta đâu có ai biết mình còn tồn tại trên hành tinh này
bao lâu nữa; đồng hồ thời gian không còn giống như chúng ta kỳ vọng và tim đèn của chúng ta
vừa ngắn lại không biết lúc nào gió bão ập tới. Xét cho cùng, CUỘC ĐỜI TÔI CẦN TĨNH LẶNG
TRONG MÙA ĐẠI DỊCH ngay bây giờ. Đối với tôi, tôi cần tự hỏi lòng mình rằng: 1/ Tại sao tôi
cần sự tĩnh lặng? 2/ Tôi tĩnh lặng để làm gì? 3/ Những nơi đâu tôi cần áp dụng sự tĩnh lặng?
Theo thiển nghĩ mà tôi cảm nghiệm được qua Bài Thánh Ca Kinh Kính Mừng (HAIL MARY).
Sau đây, tôi cầu xin Mẹ Maria dậy cho tôi học đòi chước sự Tĩnh Lặng của Mẹ, thể hiện qua Ba
Nhân Đức Tuyệt Vời: FIAT (XIN VÂNG), MAGNIFICAT (NGỢI KHEN), STABAT (SẦU BI), để xin
Mẹ dạy cho tôi ƠN KHÔN NGOAN như Mẹ. Mong ước duy nhất của tôi là xin được chết lành
trong Tay Đức Mẹ. Rồi trong giờ lâm tử, Chúa sẽ thì thầm bên tai tôi Lời An Ủi ngọt ngào như
trong Bài Thánh Ca rằng: I'll Be Loving You, với điều kiện, hằng ngày, tôi phải lo chuẩn bị sẵn
sàng nhiều lần trong ngày, tự ra lệnh cho chính mình phải: STOP, THINK, PRAY để tâm hồn tôi
hoàn toàn TĨNH LẶNG chìm đắm trong Trái tim thanh tịnh của Chúa và tìm được bến bờ an vui
tuyệt đối.

Mùa Đại Dịch Covid Wuhan 2020

I'll Be Always Loving You:

https://www.youtube.com/watch?v=xJBRTxdLIDM

https://www.youtube.com/watch?v=vNaGV9POZ_c

Hail Mary - Gentle Woman:

https://www.youtube.com/watch?v=N3Br9-0iWgU
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https://www.youtube.com/watch?v=RERoQ1biLdE

Tài Liệu Tham Khảo thêm:

· Colossians 1: 9

· Thessalonians 5: 16-18

· Psalm 131: 2

· Job 6: 24

· Isaiah 32: 17; 42: 14

· Ecclesiastes 4: 6; 9: 17

· Mark 1: 25

· Mark 6: 32

· Mark 1: 35

· Matthew 11: 28:30
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· Matthew 6: 16-18

· Luke 1: 38-42

· Luke 4: 1-13

-------------------------------
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