DAO TAO MON DE -NGHE-THAY VÀ CẢM NHẬN...

*TÔI CÓ NGHE, THẤY VÀ CẢM NHẬN GIỐNG CHÚA CHA, MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH
THẦN
KHÔNG? (bài số ba)*

*Bài số Ba: Nghe, nhìn thấy giống như Chúa Thánh Thần.*

Thiên Chúa tạo dựng nên con người với ngũ quan để họ có thể nghe, thấy,
mếm, ngửi và sờ những gì xẩy ra chung quanh môi trường của cuộc sống.
Trong năm ngũ quan có thể nói nghe và thấy là hai ngũ quan được sử dụng
nhiều nhất để con người cảm nhận nhau và cảm nhận Thiên Chúa.

Trong một ngày chúng mình thấy rất nhiều thứ thí dụ như: cây cối, con người xe cộ,
v.v... và với thời đại kỹ thật vi tính cao hiện nay, qua TV, Youtube,
facebook, Twister, v.v.... chúng mình thấy và nghe rất nhiều hình ảnh rõ ràng
ngay lập tức những gì đang xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới, như là chúng
mình đang hiện diện ở nơi đó vậy. Có lễ tất cả những điều này là kỳ công
tuyệt hảo màThiên Chúa ban để chúng mình ngợi khen Thiên Chúa và cảm thông
với nhau,

Khi Mẹ Maria hỏi chúng mình “Con có thấy giống như Mẹ thấy không?” được
viết trong bài chia sẻ số hai, Có lẽ khi hỏi câu hỏi này, Mẹ Maria mời gọi
mỗi người chúng mình hãy nhìn xa hơn, nhìn với con mắt đức “Tin” ngõ hầu có
thể thấy được những gì con mắt thể lý không thể thấy được. Thánh Phaolo
cũng nhắc đến điều này trong thư gởi cộng đoàn E-phi-si-an rằng: *“Ước ao
con mắt trái tim của anh em được mở ra bởi ánh sáng lời Chúa,” *(Ephesian
1:18) Cho nên qua bài chia sẻ này chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem làm
sao chúng mình có thể nhìn sâu hơn, xa hơn qua nhãn quan của Chúa Thánh
Thần những sự việc thể lý để có thể nhận ra những điều kỳ diệu của Thiên
Chúa trong mùa Vọng năm nay.

*Nhìn thấu suốt từ bên trong.*
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Nhà điêu khắc gia Michelangelo đã bỏ ra rất nhiều thời giờ đi tìm chọn lựa
một tảng đá qúy (marble), để điêu khác bức tượng sẽ được đặt trước phần mộ
của đức hồng y Jean Lagrualas. Trong lúc chờ đợi để tìm được tảng đá như ý
mong muốn, thi ông Michelangelo đã hình dung thấy được trong đầu của mình
là bức tượng sẽ như thế nào rồi. Điều này chứng tỏ cho chúng mình thấy
rằng ông Michelagleo đã nhìn thấy thấu suốt bên trong của tảng đá quý.

Chúa Thánh Thần cũng giống như thế, Ngài thấy thấu suốt tường tận trong con
người của mỗi người chúng mình. Trong mùa vọng Mẹ Giáo Hội ao ước mỗi Kitô
hữu hãy xin Chúa Thánh Thần giúp để mỗi người sẽ giống như nhà điêu khắc
gia Michelangelo là có thể nhin thấy ân sủng của Thiên Chúa bên trong biến
cố Giáng Sinh Ngôi Lời nhập thể qua đời sống riêng tư của mỗi người, qua
môi trường gia đình, hàng xóm, giáo xứ, v.v.

Trong biến cố Giáng Sinh của Chúa Hài Đồng ngày xưa, Chúa Thánh Thần đã ban
ơn giúp cho Mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng và ba vi đạo sĩ để họ nhận
ra trẻ sơ sinh nằm trong mán cỏ không phải là một trẻ bình thường mà là
Đấng Me-si-a mà dân Do Thái ngày đêm trông ngóng. Ngày hôm nay Chúa Thánh
Thần cũng sé giúp từng người chúng mình nhận ra và xác quyết rằng Chúa
Giêsu là Đấng Cứu Thế, là E-ma-nu-el Thiên Chúa ở cùng chúng mình trong đời
sống ồn ào, tranh dành, đầy quyến rũ, mời gọi của xã hội vật chất nơi chúng
mình đang sinh sống..

*Nơi Thiên Chúa sinh ra*

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nói với các tín hữu của thành phố Rô-ma trong
Thánh Lễ Mứng Chúa Giáng SInh năm 2015 rằng: “*Chỗ nào Thiên Chúa được sinh
ra, thì nơi đó hy vọng cũng được nẩy sinh. Nơi chốn nào có Thiên Chúa sinh
ra thí ở đó có sự bình an. Nơi chốn nào là môi trường cho Thiên Chúa hạ
sinh, thì nơi đó tràn đây lòng thương xót.” * Ở đây Đức Giáo Hoàng
Phan-xi-cô không chỉ nói đến một “nơi chốn địa lý” là hang đá Bét-lem,
nhưng Đức Giáo Hoàng muốn ám chỉ một “nơi chốn tâm linh” đó là ở ngay trong
trái tim của mỗi người chúng mình, để chúng mình có cơ hội trân quý, ôm ấp
và cưu mang Thiên Chúa.

Ngày Giáng sinh năm đó, Hài Nhi Giêsu đã hạ sinh nơi máng cỏ, và đồng thời
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Ngài cũng hạ sinh trong trái tim của các người mục đồng, nhờ đó họ đã tìm
được nguồn hy vọng lớn lao cho đời sống của họ. Kể từ ngày đó một triều
đại mới được khai sinh trong lòng của họ. Triều đại của sự cứu rỗi từ Thiên
Chúa. Đời sống của các mục đồng không còn thuần túy là chăn chiên nữa,
nhưng từ nay đời sống đó có chen lẫn niềm vui niềm hy vọng vào lời hứa của
Thiên Chúa.

Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng có một tầm nhìn đổi mới từ ngày hôm đó. Đương
nhiên là hai Đấng Thánh của chúng mình đã rất vui mùng vì việc sinh nở được
“mẹ tròn con vuông.” Nhưng chúng mình hãy hình dung ra còn một sự vui mừng
sâu đậm hơn việc “con vuông mẹ tròn” rất nhiều. Đó là việc Mẹ Maria và
Thánh Giúse đã cảm nghiệm được những lời nói của Thiên Thần Ga-bi-en đã
được ứng nghiệm thành sự thật. Hãy hình dung gương mặt rạng rỡ của Mẹ Maria
và Thánh Giuse qua mọi việc, mọi diễn tiến kỳ lạ trong thời gian cưu mang
và ngày sinh nở Đấng Cứu Thế. Điều này có lẽ đã giúp Mẹ và Thánh Giuse tin
tưởng mãnh liệt hơn nữa về việc Thiên Chúa làm người để cứu rỗi nhân loại.

Những cảm nghiệm của Mẹ Maria và Thánh Giuse đã trải qua, chúng mình cũng
có thể cảm nghiệm được. Mỗi ngày trong cuộc sống, Chúa Thánh Thần cho chúng
mình cơ hội để Hài Nhi Giêsu có thể được hạ sinh trong trái tim của mỗi
người chúng mình. Nếu chúng mình mở lòng thì chúng mình sẽ nhận ra mỗi
ngày Chúa Thánh Thần luôn luôn sẵn sàng để giúp chúng mình với những sinh
hoạt chung quanh cuộc sộng, ngõ hầu mỗi người tìm gặp sự bình an, tình yêu
và lòng thương xót của Thiên Chúa trong trái tim của chúng mình. Đồng thời
mỗi một ngày sống cũng là một dịp để chúng mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,
tình yêu, hy vọng, sự đồng cảm, đồng tâm và đồng tình với những người mà
chúng mình tiếp xúc. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được dễ
dàng nếu chúng mình biết cầu xin Chúa Thánh Thần ngõ hầu chúng mình có can đ
ảm để dám mở rộng “trí, tâm, thân” của mỗi người cho ý Chúa được thể hiện.

*Hy Vọng được nẩy nở*

Hình như trong đời sống, vì sinh nhai và bổn phận cho nên nhiều khi những
lo âu. Đây có lẽ là một trong nhiều lý do để cho thất vọng tràn ngập khối
óc và tâm tư của chúng mình. Đặc biệt là khi chúng mình thấy những hành
động của sự dữ, tàn bạo, giận giữ, gây chia rẽ, bè phái,v,v,,, đã và đáng
xẩy ra chung quanh nơi chúng mình sinh sống và trên thế giới. Những lúc
như thế chúng mình cảm thấy hình như “Thiên Chúa đi vắng”, sự hy vọng dường
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như là một cái gì đó xa vời và mông lung. Làm sao để chúng mình có thể nhìn
thấy viễn tượng của một tương lai với lời hứa hẹn tươi đẹp trong một tình
huống tối đen như thế?

Những lúc gặp những tình huống như thế, con người thường tìm kiếm hai chữ
“Hy Vọng.” Là Kitô hữu, chúng mình biết rằng niềm hy vọng không phải là
một cái gì đó mà mỗi người có thể tạo dựng ra đươc. Hy vọng là món qùa đến
từ Thiên Chúa. Món quà này Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng mình
trong ngày nhận lãnh bí tích rửa tội. Đây là một món quà rất quý và nó là
một nhân đức và sẽ không bao giờ rời khỏi trái tim của con người.

Hy vọng sẽ giúp chúng mình tin tưởng rằng chúng mình đang có Thiên Chúa
cùng đồng hành, ngõ hầu chúng mình có thể nhìn xa hơn, nhìn xuyên qua những
trường hợp và những tình huống rối rem thất vọng mà mỗi người chúng minh
đang phải đương đầu và đối mặt. Hy vọng là món quà để chúng mình có thể
nhận ra Thiên Chúa luôn luôn ẩn hiện trong những lúc tội lỗi và sự ác tung
hoành nơi xã hội loài người. Hy vọng bảo đảm cho chúng mình về tình yêu
bao la của Thiên Chúa cho dù chúng mình có rời xa Ngài vì tội lỗi, xa ngã
hay bất cứ một lý do gì. Nói tóm lại, hy vọng là món qua mà Thiên Chúa ban
để giúp chúng mình luôn luôn có thể trở về với tình yêu của Ngài, với cộng
đoàn, anh em và với chính mình.

Vấn đề khó khăn ở đây là những thăng, trầm, mưa, nắng, giông tố của cuộc
sống đôi khi có thể làm cho chúng mình quên mất rằng Thiên Chúa luôn chờ
đợi chúng mình trở về như người ngụ ngôn người cha nhâ trong Phúc Âm.T hiên
Chúa đã cài đặt món quà “hy vọng” trong tim của mỗi người chúng mình rồi. Các
bạn ơi, chùng hãy luôn nghi nhớ và nhắc nhở với chính mình về điều này, ngõ
hầu chúng mình có nghị lực để trở về với Thiên Chúa trong mọi tình huống,
các bạn nhé.

*Bình an được triển nở*

Chúng mình đều biết rằng ở trên đời có nhiều thứ, nhiều loại “bình an”. Ở
các nước Mỹ hoặc Âu Châu, người ta mua “sự binh an bình tâm – peace of
mind” qua những chương trình bảo hiểm (insurane) để dùng nếu có những việc
xẩy ra ngoài ý muốn, người mua nó vẫn có “bình an” vì hang bảo hiểm sẽ lo
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lắng mọi thứ.

Có loại “bình an” đến khi tất cả mọi thứ đều xẩy ra bình thản đúng với
những gì chúng mình dự tính. Như bình an thuộc dạng này thì rất mong manh
và tan biến. Sự “bình an” này sẽ biến mất ngay khi gặp phải những trục
trặc không đúng với dự định lúc ban đầu; để rồi lo âu, bồn chồn sẽ ập đến
liền sau đó................

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