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CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THEO TINH THẦN MẸ FATIMA
nguyenthi leyen chuyển
1.
Dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, tôi cầu nguyện rất nhiều.
Lời kinh tôi dùng nhiều nhất để cầu nguyện là kinh sau đây được phổ biến từ Fatima:
"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đưa các linh
hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn".
2.
Khi đọc kinh trên đây, Đức Mẹ dạy tôi ba tâm tình này:
Một là phải rất khiêm nhường.
Hai là phải rất khó nghèo.
Ba là phải tín thác vào lòng Chúa xót thương.
3.
Tâm tình khiêm tốn được Mẹ dạy tôi, khi Mẹ dắt tôi đứng vào hàng ngũ những kẻ tội lỗi. Đứng
trong hàng ngũ những kẻ tội lỗi, tôi cảm thấy mình có liên đới với tất cả những ai tội lỗi, để cùng
với họ, tôi nài xin Chúa: "Xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục".
Thái độ khiêm nhường đó phát xuất từ thẳm sâu con người của tôi. Lạy Chúa, này con đây, con
là kẻ tội lỗi, như bao nhiêu kẻ tội lỗi khác, có khi còn tội lỗi hơn những kẻ tội lỗi trên đời này.
Tâm tình khiêm tốn đem lại cho tôi sự bình an.
4.
Tâm tình khiêm tốn đó được tăng cường hơn bằng tâm tình nghèo khó.
Khi Đức Mẹ dắt tôi đứng vào hàng ngũ những kẻ có tội, Đức Mẹ lại dạy tôi là đừng dại tự hào với
những công việc mình sẽ làm để đền tội. Trái lại, Mẹ dạy tôi là hãy cứ làm những việc đền tội,
nhưng căn bản là không được coi đó là những của cải để làm giàu một cách thiêng liêng, mà
căn bản là phải cậy tin vào lòng thương xót Chúa.
Tinh thần nghèo khó là rất cần trong cầu nguyện. Cầu nguyện mà kể công phúc của mình, thì
sẽ bị Chúa từ bỏ, như trường hợp người Pharisêu xưa, trong dụ ngôn người Pharisêu và người
thu thuế cùng cầu nguyện trong đền thờ (x. Lc 18,9-14).
5.
Phải tín thác vào lòng thương xót Chúa.
Khi Mẹ dắt tôi đứng vào hàng ngũ những kẻ tội lỗi, thì Mẹ cũng dạy tôi là hãy coi mình là kẻ cần
đến lòng thương xót Chúa hơn hết mọi người tội lỗi khác.
Từ đó, tôi nhìn mọi ơn Chúa ban cho tôi đều là ơn ban nhưng không, chỉ vì Chúa đoái nhìn đến
phận hèn kẻ tội lỗi này mà thôi (Lc 1,48).
6.
Với ba tâm tình trên đây, tôi cảm thấy mình hiện diện trước Chúa như người con bé nhỏ yếu
đuối, để luôn sẵn sàng vâng phục thánh ý Chúa với tâm tình cảm tạ. Tôi rất ý thức tôi là kẻ tội
lỗi, nhưng được Chúa đoái thương.
7.
Do những gì tôi vừa chia sẻ trên đây, tôi được Đức Mẹ dạy tôi là kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra ở
Fatima đang là một biến cố Chúa dùng, để đánh thức lương tâm chúng ta. Chúng ta nên coi đây
là một sự đánh thức lương tâm rất hữu ích, rất cần thiết.
Bởi vì lương tâm nhiều người chúng ta đã và đang bị chi phối rất nhiều bởi những tinh thần sai
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Phúc Âm.
8.
Thực vậy, thay vì nói: "Xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" thì nhiều khi
chúng ta nói: "Xin tha tội cho họ, xin cứu họ khỏi lửa hỏa ngục". Còn bản thân mình chúng ta thì
xem ra không cần được tha tội, không cần phải cứu khỏi lửa hỏa ngục. Xin ý tứ kẻo kiêu ngạo.
9.
Hơn nữa, chúng ta tự coi mình là những kẻ giàu có nhiều nhân đức, để tự hào là kẻ phân phát
nhân đức cho kẻ khác. Chúng ta tự đeo vào mình nhiều thứ hào quang. Xin ý tứ, kẻo mất sự khó
nghèo.
10.
Lại nữa, chúng ta đôi khi chủ trương phải cứng rắn đối với những kẻ tội lỗi, không nên xót
thương họ. Vô tình thái độ đó của chúng ta lại bị Chúa áp dụng cho chính chúng ta. "Anh em
xét đoán thế nào, thì anh em cũng bị Chúa xét đoán như vậy. Anh em đong đấu nào cho kẻ
khác, thì Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em" (Mt 7,2). Xin ý tứ, kẻo xúc phạm đến lòng
thương xót của Chúa.
11.
Mấy ngày nay, Chúa đánh thức lương tâm tôi một cách mạnh mẽ, qua những gì Đức Mẹ dạy ở
Fatima.
Lương tâm được đánh thức không phải chỉ cho mấy ngày này, mà cho một chuyến đi dài trước
mắt.
Trước mắt là một tình hình rất bất ổn. Cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa Satan và Thiên Chúa,
đang trở thành cam go, phức tạp.
12.
Chúng ta hãy dứt khoát thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa qua những gì Đức Mẹ dạy ở Fatima.
Ở Fatima, Đức Mẹ nhấn mạnh đến việc sám hối, ăn năn. Tôi thấy sám hối ăn năn là việc cần
thực hiện hằng ngày.
Sống khiêm nhường, sống khó nghèo, sống tín thác vào lòng thương xót của Chúa, tất cả đều
đòi phải tỉnh thức và chiến đấu nội tâm.
Dù vậy, tôi thấy rất vui và đầy hy vọng. Bởi vì tôi tin chắc chắn: Tôi là kẻ tội lỗi, nhưng được
Chúa thương nhờ Mẹ Maria, Mẹ rất nhân ái, dịu hiền.

GB. Bùi Tuần
Long Xuyên, ngày 14.5.2017
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