THAM HOI BENH NHAN # 4 = THUC HANH BAC AI

Cảm nghiệm Sống # 71

THỰC HÀNH BÁC ÁI - XÃ HỘI

Mỗi năm dịp lễ Giáng sinh về là ai cũng nghĩ tới đi thăm hỏi, ủy lạo, tặng quà lẫn nhau nhiều
hơn. Đây là lúc tôi thực hành Lời Đức Giêsu nói trên thập giá: “Ta khát”(Ga 19,28) và thánh
Phaolô nhắc nhở: “Anh em đừng nợ ai điều gì ngoài nợ Đức Yêu Thương.” (Rom 13,8). Mẹ
Têrêsa nói: Khi chúng ta yêu tha nhân với lòng mến Chúa, thì chúng ta được tràn đầy tình yêu,
bình an và vui mừng bây giờ và mãi mãi. Đức Kitô nói: “Mỗi lần anh làm điều gì cho người bé
mọn nhất của Ta đây, là anh làm cho chính ta vậy.” (Mt 15,40)

A- Sau đây là ý nghĩa những việc tôi làm cho bệnh nhân, người nghèo khổ luôn có hai
chiều là thể xác và tâm linh:

1- Không phải chỉ thăm nom, ủi an, cho của ăn; nhưng cũng phải đưa Lời Chúa đến nuôi sống
tâm hồn cho họ nữa.
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2- Không phải chỉ cho kẻ khát uống nước; nhưng còn cho họ kiến thức, sự thật, lẻ phải, công
bình và tình thương.

3- Không phải chỉ cho người mình trần không áo quần mặc, nhưng còn cho họ phẩm giá, danh
dự, quyền làm người nữa.

4- Không phải bạn chỉ lo cho họ nhà ở, nhưng còn cho họ một trái tim hiểu biết, sự săn sóc và
lòng đùm bọc yêu thương.

5- Không phải chỉ săn sóc, thăm hỏi người ốm đau, người chết, kẻ yếu đuối về thể xác, mà còn
cho cả về tinh thần nữa.

B- Tôi nhận nhưng không, thì sẽ cho nhưng không:

1- Tất cả sức khỏe, thì giờ, gia đình, tài năng tiền của là do Chúa ban (làm bởi bay, cho bởi
Tao), nên tôi hãy chia sẻ cho người khác, mà không cần đòi một lời khuyến khích, cám ơn, hay
trả công nào.

2- Tôi khiêm tốn làm những việc bác ái nhỏ cho anh chị em ốm đau, nghèo đói, đau khổ là đem
bình an đến cho mọi người. Mẹ Têrêsa nói: “Công việc của yêu thương là công việc của sự hoà
bình.”

3- Tôi giúp đỡ, chia sẻ với những người đau yếu, khổ cực để họ cùng tôi hợp với sự đau khổ của
Đức Kitô trên thập giá, đem lại cho ân sủng, bình an, hạnh phúc cho họ và toàn thể nhân loại .

C- Tôi phải thực hành yêu thương hôm nay:
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1- Trong sứ mệnh phục vụ người bệnh tật và nghèo khổ, tôi gọi là cho họ những gì họ cần thiết
hôm nay. Hôm nay có những người đau yếu, đói khát, trần truồng, không nhà và sắp chết.!

2- Hôm nay có những người cần đến bàn tay sưởi ấm, cần một lời nói, cần một nụ cười. Họ cần
được cho bây giờ. Nên tôi phải cho họ ngay hôm nay. Vì để ngày mai thì qúa trễ ! !

2- Tôi cần cho đi đến khi thấy mình bị thiếu thốn, thiệt thòi, khinh chê, lên án, bỏ rơi bởi người
chung quanh. Như thế tôi mới nên giống Chúa Kitô trên Thập giá, Ngài nói “Thế là đã hoàn tất !”
Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19, 30)

Ưóc mong mỗi cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đoàn cùng nhắc nhở nhau, cùng thực hành sau
mỗi thánh Lễ, khi nghe lời chúc của Giám mục, Linh mục hay Phó tế: “Lễ xong, chúc anh chị
em đi Bình an” hay “Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi đem Tin Mừng Bình an” hay Lễ đã
xong, chúc anh chị em đi bình an để yêu thương và phục vụ Chúa ! (Mass is end, go to love
and serve the Lord !)

Phó tế: JB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
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