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Theo tinh thần Mùa Vọng, sống hướng về ngày Chúa đến có thể
được diễn tả trong ba thái độ cụ thể.
Trước tiên là tương đối hóa hiện tại. Mọi giá trị ở đời này như của
cải, danh vọng, tình yêu, gia đình, khoa học, kỹ thuật,văn hóa
v.v. là những điều tốt lành mà chúng ta phải ra sức thực hiện theo
thánh ý của Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình, nhưng
đó chưa phải là những cái tuyệt đối đáng cho ta coi là mục đích
phải gắn bó và đeo đuổi với bất cứ giá nào. Trái lại, chúng chỉ tìm
được trọn vẹn giá trị khi đối chiếu với cùng đích tối hậu, đích thực
của đời ta. Thái độ sống này làm cho ta nên khôn ngoan, sáng
suốt, chừng mực và tự do.
Sống hướng về ngày Chúa đến còn đòi hỏi nơi ta một thái độ thứ
hai là phải cương quyết chống lại tội lỗi và sự ác nơi mình và
chung quanh mình, nơi gia đình và trong xã hội. Ðó là dọn đường
cho Chúa ngự đến, như chúng ta thường hát trong Mùa Vọng theo
lời Kinh Thánh: "Quanh co uốn cho ngay, Gồ ghề san cho phẳng,
Hố sâu lấp cho đầy, Nơi cao phải bạt xuống".
Sau hết, sống hướng về ngày Chúa đến buộc ta phải tỉnh thức và
luôn luôn sẵn sàng như người tôi trung: hết lòng với nhiệm vụ
được trao phó, tận dụng mọi khả năng của mình để hoàn thành
mọi việc theo ý chủ nhà hiện đang vắng mặt và mau mắn mở cửa
đón chủ về bất cứ lúc nào.
(Viết theo J. Daniélou: Le Mystère de l'Avent, Paris 1948)

Năm Phụng vụ bắt đầu với Mùa Vọng, chuẩn bị chúng ta mừng đại
lễ Giáng sinh, một lễ tưng bừng nhất trong năm, xét về mặt xã hội,
không những trong đạo mà cả "ngoài đời" nữa. Trong năm Phụng
Vụ, Giáo Hội cũng cho ta sống nhiều mùa đại lễ, nhiều cao điểm
Phụng vụ, để bồi dưỡng tinh thần chúng ta, giúp ta sống bởi sự
sống của Thiên Chúa cách dồi dào, phong phú hơn. Ðức Kitô tự ví
mình như cây nho và chúng ta là cành. Cây nho này lại phải nẩy
sinh thêm những cành mới, lại phải trở nên xanh tươi và sinh hoa
kết quả qua các mùa Phụng vụ: Mùa Vọng và Giáng sinh, Mùa Chay
và Phục sinh, rồi đến Mùa Thường niên.
Năm Phụng Vụ nhắc lại lịch sử Dân Chúa trong Cựu ước hoặc làm
sống lại những biến cố lớn trong cuộc đời Chúa Giêsu, hoặc gợi lại
gương sáng của Ðức Mẹ và các thánh, nhưng đó không phải là do
lòng sùng bái quá khứ, thích thú những chuyện đã qua rồi. Ðiều
Phụng Vụ nhắm tới không phải là quá khứ nhưng là hiện tại, là đời
sống ân sủng của chúng ta hôm nay. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
nối tiếp nhau không phải chỉ là lặp lại y nguyên một vòng tròn, song
là điều kiện cho con người trưởng thành và sung mãn. Cũng vậy,
người Kitô hữu phải chờ đợi nơi năm Phụng Vụ sự sống của Chúa
ngày càng dồi dào hơn trong mình, sự sống mà họ đã nhận lãnh
như một mầm mống trong Bí tích Thánh Tẩy.
Các mùa Phụng Vụ đều nhắm cùng một mục đích như nhau nhưng
theo những cách thức khác nhau, cũng như tứ thời bát tiết đều là
những mùa của trời đất xoay vần song không giống nhau. Vậy Mùa
Vọng có gì đặc trưng? Chúng ta cử hành gì trong mùa này?
Tinh thần và Ý Nghĩa của Mùa Vọng.
Vọng là trông mong. Trong thời gian Mùa Vọng, Giáo Hội muốn
chúng ta sống mãnh liệt hơn tâm tình khát mong Chúa đến. Nhưng
Chúa đến lúc nào? Ta biết Chúa đã đến cách nay 2000 năm, trong
thận phận làm người. Mùa Vọng có mục đích đầu tiên là chuẩn bị
tâm hồn ta mừng lễ Giáng sinh, tức là kỷ niệm biến cố Ngôi Hai
xuống thế làm người tại Bêlem xưa. Nhưng ta cũng tuyên xưng
Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét thế gian và hoàn
thành công cuộc cứu độ không những đối với loài người mà còn đối
với toàn thể vũ trụ nữa. Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống tích cực
hướng về ngày đó mà giáo lý quen gọi là ngày cánh chung. Giữa hai
lần Chúa đến ấy, còn có thể nói tới một lần nữa, đó là cuộc Chúa
ngự đến cách nhiệm mầu trong tâm hồn chúng ta bằng ân sủng,
như lới Kinh thánh: "Ai yêu mến Ta, thì Cha Ta sẽ yêu mến người ấy
và chúng ta sẽ cư ngụ trong người ấy". Như vậy Mùa Vọng cử hành
ba cuộc ngự đến. Cần nhớ tới cả ba nếu chúng ta muốn hiểu rõ nội
dung của các bản văn Kinh thánh và Phụng vụ của mùa này và có
được những tâm tình thích hợp.
Có thể nói chúng ta sống càng về phía trước. Mùa Vọng đến nhắc
nhở chúng ta rằng cuộc đời ta còn dang dở và quê hương thật của
ta ở trên trời. Mùa Vọng mời gọi ta nhổ trại lên đường tiến về Ngày
của Chúa, ngày Chúa đến làm cho cuộc đời chúng ta cũng như toàn
thể lịch sử nên sung mãn. Chính ngày đó đem lại cho cuộc sống
hiện tại một hướng đi và một ý nghĩa cao cả. Vì thế nỗi chờ mong
của ta cũng là một niềm hy vọng. Chúng ta chờ đợi với sự tin tưởng
và nôn nóng như người vợ hiền chờ đợi người chồng mà bà đã biết,
mà bà yêu mến và được yêu mến. "Ðức Kitô về trời mang theo trái
tim của Hội thánh. Tất cả đời sống của Hội thánh chỉ là một hành vi
khao khát, hy vọng, cầu nguyện và đợi chờ" (Jean Daniélou). Lời
cầu nguyện kết thúc toàn bộ Kinh thánh mà thánh Gioan Tông đồ
đã đặt vào miệng Giáo Hội đang bị bách hại là: Lạy Chúa Giêsu, xin
ngự đến!
(LM. Nguyễn Hồng Giáo)

Suy Niệm Lễ Vọng Giáng Sinh 12/24/06
Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Chúa Đã Tặng Người Con Để Cứu Ta

Gia đình là nền tảng xã hội. Gia đình bền vững thì xã hội mới
vững bền. Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một thời đại mà
cơ chế gia đình đang bị lung lay.

Trong cuộc họp thượng đỉnh ngoài khơi đảo Malta vào mùa Giáng Sinh
1989, Tổng Thống Bush của Hoa Kỳ đã tặng chủ tịch Gorbachov của Liên
Xô một viên gạch lấy từ bức tường ô nhục Bá Linh. Dù chỉ là một viên
gạch, nó gói gém tất cả thiện chí và ước muốn hòa bình của toàn thể
thế giới.

Theo một thống kê đứng đắn thì tỉ số ly dị của những người giữ
đạo đàng hoàng là 1.7 phần nghìn. Cha Peyton một linh mục thời
danh đã nói rõ : family prays, family stays : có nghĩa là khi có
đời sống cầu nguyện thì gia đình sẽ vững bền.

Trước đó vài ngày, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô,
Chủ Tịch Gorbachov đã tặng ngài một tập Sách Kinh in vào thế kỷ 14.
Qua đó ông muốn khẳng định những giá trị đạo đức của tôn giáo rất cần
thiết cho việc xây dựng xã hội.

Hôn nhân là một bí tích có nghĩa Chúa ban ơn đặc biệt cho vợ
chồng để họ có thể yêu nhau và trung thành với nhau. Được bao
nhiêu cặp vợ chồng khi có nguy hiểm ly dị đã cầu nguyện để xin
ơn trợ giúp hay là họ đã để cho tự ái và cơn nóng giận nhất thời
lôi kéo đến những chuyện mà cả hai người không muốn xảy ra.
Những thiếu niên phạm pháp hay có vấn đề đều do những gia
đình cha mẹ không thương yêu nhau hay là đồng sàng dị mộng
hay là giả vờ đóng kịch làm cha làm mẹ.

Đáp lại, Đức Thánh Cha đã tặng nhà lãnh đạo Liên Xô một quyển Tân Ước
có ghi hàng chữ: "Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống." Đó là tất cả
những gì Đức Thánh Cha và toàn thể thế giới Công Giáo có thể trao tặng
cho một xã hội từ lâu gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống (Lẽ Sống
1991, Tr. 438). Đó là những quà tặng thật ý nghĩa và giá trị.

Nhìn vào gia đình Nazareth chúng ta thấy có những nhân đức về
đời sống gia đình mà vợ chồng cần học hỏi. Trước hết theo Đức
Giáo Hoàng Phaolô VI khi ngài viếng Nazareth đó là bài học của
sự im lặng. Nói cụ thể hơn là sự bớt lời, kìm hãm những lời nói
thô bỉ xúc phạm đến nhau : Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi
bớt lửa không đời nào khê. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời
mà nói cho vừa lòng nhau. Im lặng còn có nghĩa chỉ nói những
lời an bình yêu thương mang lại hạnh phúc. Có nhà tâm lý Việt
nam kia cho rằng có ít là ba câu nói trong gia đình mang lại hạnh
phúc nhưng người Việt nam ít nói nhất đó là câu nói : cám ơn,
xin lỗi và khen tặng. Hình như người chồng cho rằng vợ phục vụ
mình là bổn phận không cần phải cám ơn. Họ đâu có biết câu
cám ơn đầu ngày hay khi nhận được sự phục vụ hay giúp đỡ là
ánh sáng và niềm vui cho người phối ngẫu trong cả ngày sống.
Có những người chồng hay cha còn quan niệm mình không bao
giờ phải xin lỗi ai và vợ con phải xin lỗi mình. Và được bao nhiêu
người cha Việt nam khi thấy con và vợ làm được cái gì mà biết
khen tặng thực. Im lặng còn có nghĩa trong mọi trường hợp phải
dẹp bỏ những tình cảm lố lăng trong tâm hồn để lắng nghe tiếng
Chúa và tuân thủ . Yêu nhau có nghĩa là cảm thông có cùng ý
nghĩ và cùng tần số yêu thương ? Yêu nhau còn có nghĩa là cùng
nhìn về một hướng chính là Thiên Chúa là hạnh phúc của con cái.
Vợ chồng cũng phải làm mọi việc cho Thiên Chúa và con cái là
món quà Chúa ban. Hiện nay nhiều vợ chồng công giáo còn cho
con cái là cái nợ đời nên yêu con mà hình như là yêu mình và chỉ
muốn con làm theo ý kiến độc đoán của mình không cần biết con
có hạnh phúc hay không. Họ yêu con vì họ chứ không phải vì con
cái. Và những người con cái chỉ cần bắt chước Chúa Giêsu : và
người vâng lời các Đấng ấy là đủ vì cá không ăn muối cá ươn con
cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Con hư vì con không muốn
tuân thủ những giáo huấn của cha mẹ. Có thể con cái học cao có
bằng cấp hơn cha mẹ, nhưng Chúa cho cha mẹ kinh nghiệm và
ơn sủng cần thiết cho việc giáo dục con. Cha mẹ đừng mặc cảm
không dám dậy con mà hãy can đảm nhận lãnh trách nhiệm
Thiên Chúa đã ban. Và con cái đừng quên rằng bằng cấp không
mang lại sự khôn ngoan trong cuộc đời mà chính là cuộc sống và
kinh nghiệm. Cái học thực tế là cái học tạo nên con người và
cuộc sống có ý nghĩa đích thực chứ không phải mớ kiến thức
chuyên môn để kiếm tiền qua ngày.

Từ 2000 năm nay Thiên Chúa hằng ban tặng một món quà vô cùng quý
giá là Người Con rất yêu dấu của Ngài cho vũ trụ, cho xã hội, cho mỗi gia
đình và mỗi cá nhân chúng ta.
Đối với vũ trụ, tiên tri Isaia và thánh Phaolô nói: Người Con đó là ánh
sáng chiếu soi cho vũ trụ tăm tối này. Vũ trụ sẽ được bừng sáng lên trong
ngày Đức Giêsu Kitô ngự đến. Người là Thiên Chúa vĩ đại và là Cứu Chúa
vinh hiển. Người đến biến đổi trời cũ, đất cũ nên trời mới đất mới.
Đối với xã hội, đoàn dân đang lần bước trong lầm than, bao nhiêu ách đè
lên cổ dân, bao nhiêu gậy đập xuống vai họ, bao nhiêu ngọn roi của kẻ hà
hiếp, Thiên Chúa đều bẻ gẫy trong ngày Con Ngài chào đời (bài đọc I).
Người Con đó đã bao phủ vinh quang Thiên Chúa trên những mục đồng
đang vất vả thức thâu đêm canh giữ đàn chiên và tất cả lớp dân lao động
sống lầm than trong bóng tối. Người là thủ lãnh của họ và Người sẽ kiến
tạo cho họ một xã hội hòa bình trên nền tảng chính trực, công minh, tồn
tại
từ
đời
này
đến
đời
kia
(bài
Tin
Mừng).
Đối với gia đình, đơn nghèo như Giuse và Maria vẫn lên đường về cố
hương để khai sổ kiểm tra dân số theo lệnh nhà cầm quyền. Đơn nghèo
đến nỗi cố hương Belem không còn bà con thân thích nào đón nhận, đành
sống thân phận như kẻ ăn xin, ra đồng tìm nương thân nơi hang bò máng
cỏ. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm con những gia đình ấy, vui sống hy
sinh trong cuộc sống như Maria và Giuse, để chia sẻ thân phận nghèo hèn
của họ và đưa bình an Thiên Chúa đến cho họ (bài Tin Mừng).
Đối với cá nhân, Người là cố vấn kỳ diệu, dạy chúng ta từ bỏ lối sống trần
tục, thoát khỏi mọi điều bất chính, thanh luyện chúng ta sống tiết độ,
công bình và nhân ái ở đời này, khiến chúng ta thành dân riêng của
Người, một dân hăng say làm việc thiện. Người là Cha muôn thuở của
chúng ta. Người đã tự hiến thân chịu chết để cứu chuộc chúng ta, ban cho
chúng ta chan chứa niềm hoan hỷ. Chúng ta sẽ vui mừng trước thánh
nhan Người, như thiên hạ vui mừng trong mùa gặt phong phú.
Vì yêu thương nồng nàn, Thiên Chúa càn khôn trao ban những quà tặng
ấy cho vũ trụ, cho xã hội, cho gia đình và cho mọi cá nhân chúng ta. Vì
thế, lễ Giáng sinh là lễ tặng quà. Cả một rừng thiệp Giáng Sinh, những
bức họa đủ mọi cảnh sắc tuyệt đẹp để người ta trao tặng cho nhau. Cả
một rừng cây thông mọc khắp nơi trên điạ cầu để tô điểm cho mùa Giáng
Sinh thêm xanh tươi xinh đẹp. Hàng triệu quà bánh Giáng Sinh làm no
lòng thỏa dạ con người và hàng ngàn bài ca du dương vang lên khắp năm
châu làm êm ái lòng người để vui hưởng cảnh Giáng Sinh thanh bình.
Vũ trụ trao tặng những cây thông xanh tốt cho con người chiêm ngưỡng
vẻ thanh tao, cao quý của Thiên Chúa, và xã hội đua nhau trưng bày
hàng Giáng Sinh cho con người thấy được nguồn giàu sang phong phú
Thiên Chúa ban cho mình. Gia đình cũng dọn những bữa ăn thơm ngon
cho ông bà cha mẹ, con cháu được quây quần xum họp bên nhau thân
mật đậm đà yêu thương, để vun đắp tình nghĩa gia đình được bền chắc
khăng khít. Người người tặng cho nhau những tấm thiệp tuyệt đẹp để
chúc mừng nhau được hưởng hồng ân hạnh phúc bởi trời.
Lạy Chúa, còn con, con lấy gì tặng quà cho Chúa và mọi người đây? Xin
cho con lấy chính tình yêu của Con Chúa mà đến chia sẻ nỗi thống khổ
của những người nghèo khó, của những người ngày đêm thổn thức vì lao
động vất vả, của những gia đình tê tái giá lạnh giữa cảnh phân ly. Xin cho
ánh sáng huy hoàng Giáng Sinh của Chúa làm cho con tim chúng con
bừng cháy trong bình an và hạnh phúc muôn đời.

Hãy cầu nguyện và im lặng gia đình sẽ hạnh phúc. Và yêu
thương nhau giữa vợ chồng con cái chính là chìa khoá của việc
giáo dục. Khi con cái vợ chồng biết rõ vợ chồng con cái yêu
thương nhau thì sự an toàn sẽ làm cho mọi người thăng tiến và
hạnh phúc trong gia đình.
Hãy nghe lời thánh tiến sĩ Augustinô : Yêu thương nhau đi rồi
muốn làm gì thì làm. (Lm. Augustine Nguyễn HuyTưởng)
Tài Chánh 2006

Linh Mục Raymond Châu Diên, CMC

* Mọi đóng góp ý kiến, bài vở.
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