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Haût Châu Ngoüc (197)
Sứ điệp Nữ Vương Hòa Bình:
25-1-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời
gọi các con lập lại việc cầu nguyện trong gia đình các
con, như thế, mỗi gia đình sẽ trở thành niềm vui cho Chúa
Giêsu, Con của Mẹ. Vì thế, các con yêu dấu, hãy cầu
nguyện và dành nhiều thời giờ hơn cho Chúa Giêsu và rồi
các con sẽ có thể hiểu và chấp nhận tất cả mọi sự, ngay cả
những thập giá và bệnh tật nguy nan nhất. Mẹ ở với các
con và ao ước đem các con vào Trái Tim Mẹ và bảo vệ các
con, nhưng các con vẫn chưa quyết tâm. Vì thế, các con
yêu dấu, Mẹ đang tìm kiếm nơi các con sự cầu nguyện, vì
qua lời cầu nguyện, các con sẽ cho phép Mẹ giúp đỡ các
con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con bé nhỏ thân yêu, để lời
cầu nguyện trở nên lương thực hằng ngày cho các con.
Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Trong sứ điệp hôm nay, Đức Mẹ lại yêu cầu chúng
ta cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện chung trong gia đình:
“Hôm nay, Mẹ mời gọi các con lập lại việc cầu nguyện
trong gia đình các con, như thế, mỗi gia đình sẽ trở
thành niềm vui cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ.” Từ trời,
Mẹ đã nhận thấy ngày nay, chung chung các gia đình Kitô
hữu trên toàn thế giới, đều đã ít nhiều lơ là và có khi bỏ
hẳn việc cầu nguyện chung trong gia đình.
Chúng ta viện ra nhiều lý do trong cũng như ngoài,
nhiều khi rất hữu lý, để biện hộ cho việc lơ là đó: nào ngày
nay kinh tế khó khăn, việc làm rất vất vả mệt nhọc do phải
làm việc theo ca, nào là con cái phải học thêm, học nhiều
môn, nhiều khóa v.v… vì thế không thể hội họp đông đủ
để đọc kinh cầu nguyện chung được. Chưa kể vì nhọc
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nhằn vất vả, thì cần có giờ tiêu khiển giải trí chứ…
Chẳng lẽ Đức Mẹ không biết tất cả những khó khăn
đó hay sao? Vậy mà nhiều lần Người vẫn mời gọi, vẫn yêu
cầu con cái lập lại việc cầu nguyện chung ấy, ắt hẳn nó
phải có một tầm quan trọng: bởi không những hữu ích mà
còn cần thiết cho đời sống đạo của chúng ta, cá nhân cũng
như gia đình.
Song có lẽ chúng ta đã không còn nhận thức được
điều ấy nữa! Cho nên đây xin trích dẫn một vài lời của
Đức Mẹ về chuyện ấy để nhắc nhớ:
Ngày 3-7-1989 :“Đêm nay, Mẹ của các con xin
những người hiện đang có mặt (đến từ khắp nơi trên thế
giới), khi về quê nhà, hãy canh tân việc cầu nguyện trong
gia đình! […]Là Mẹ của các con, nên Mẹ đặc biệt muốn
bảo các con rằng gia đình phải cầu nguyện chung với
nhau. Chúa Thánh Thần muốn hiện diện trong các gia
đình. Hãy để Chúa Thánh Thần ngự đến! Ngài đến qua
cầu nguyện. Vì thế, hãy cầu nguyện và để Chúa Thánh
Thần đổi mới các con, đổi mới gia đình thời nay !”
Cầu nguyện chung với nhau để Chúa Thánh Thần
ngự đến trong gia đình. Ôi ! Còn phúc lộc nào hơn? Chính
Chúa Thánh Thần muốn hiện diện trong gia đình chúng ta,
song Ngài chỉ đến qua cầu nguyện. Khi Ngài đến, Ngài sẽ
đổi mới mọi người trong gia đình. Ace có muốn được
Chúa Thánh Thần đến và hiện diện trong gia đình mình
không? Chắc ace có lẽ đã nhận thấy gia đình mình thiếu
bình an, sống không được hạnh phúc mấy, vì ai cũng có
những tính xấu, lòng ích kỷ, thiếu yêu thương, không chịu
nhường nhịn, hay tranh giành, cãi cọ, v.v… Như vậy, ace
có thấy cần Chúa Thánh Thần đến đổi mới mỗi người, để
gia đình được êm ấm hòa thuận và bình an hạnh phúc
không?
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Chính để chúng ta được hưởng hạnh phúc đó mà
Đức Mẹ nói trong một sứ điệp ngày 1-9-2006 : “Hôm nay
nữa, Người Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt…. hãy trở
lại với việc cầu nguyện chung trong gia đình các con.
…Hãy cầu nguyện trong gia đình các con để nhờ cầu
nguyện mà bình an, yêu thương và niềm vui lại trở về với
các con. Người Mẹ đang cầu nguyện với các con.”
Cuối sứ điệp đây Đức Mẹ cho biết, khi chúng ta cầu
nguyện chung trong gia đình thì có Đức Mẹ cùng cầu
nguyện với chúng ta. Nghe thì thấy thường, nhưng cứ thử
tưởng tượng một chút, thì giả như khi gia đình đang chung
nhau cầu nguyện, thình lình thấy Đức Mẹ bước vào, rồi
ngồi xuống, cùng chung cầu nguyện, lần hạt, ca hát chúc
tụng Chúa với chúng ta… thì ace cảm thấy thế nào?
Trong sứ điệp ngày 23-2-2008, Mẹ còn bảo việc
cầu nguyện chung sẽ đem lại không chỉ bình an, hạnh
phúc, mà còn khiến gia đình được nên thánh thiện nữa :
“Hôm nay, Mẹ thật sự đặc biệt mời gọi các con hãy cầu
nguyện chung với gia đình trong những ngày này... Hãy
cầu nguyện cho gia đình các con được thánh thiện. Mẹ
cùng cầu nguyện với các con.”
Còn nữa, trong sứ điệp ngày 15-8-2008, Đức Mẹ
nới rộng tầm ảnh hưởng của việc cầu nguyện chung ấy ra
cả thế giới : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi
các con, với trách nhiệm, hãy đón nhận các Sứ Điệp của
Mẹ…. Hôm nay cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy
canh tân việc cầu nguyện chung trong gia đình. Các con
yêu dấu, chỉ bằng cách canh tân việc cầu nguyện gia đình
thì thế giới ngày nay mới có thể được canh tân về mặt
thiêng liêng. Các con yêu dấu, việc canh tân về mặt thiêng
liêng rất cần thiết cho thế giới ngày nay.”
Cầu nguyện chung trong gia đình và hơn nữa canh
tân việc cầu nguyện ấy cho thêm linh động, sốt sắng, chứ
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không bị lề mề, kéo lê, buồn tẻ … sẽ đem lại không những
sự tốt lành cho gia đình mình, mà còn góp phần canh tân
thế giới về mặt thiêng liêng nữa. Và Mẹ nhấn mạnh: “Việc
canh tân về mặt thiêng liêng rất cần thiết cho thế giới
ngày nay”. Ace hẳn đã biết thế giới này nay – đang gây
cho chúng ta biết bao lo ngại – cần được canh tân dường
nào… Nói ít, ace hiểu nhiều…
Cuối cùng, khi kết thúc sứ điệp hôm nay, Mẹ tin
tưởng chúng ta sẽ nghe lời Mẹ dạy bảo, cho nên Mẹ sung
sướng nói : “(Được) như thế, mỗi gia đình sẽ trở thành
niềm vui cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ.” Ôi! Thật vinh
dự biết chừng nào!
MỜI ANH CHỊ EM CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi! Sứ điệp của Mẹ hôm nay làm chúng
con xấu hổ./ Quả thật rất nhiều, nếu chưa phải là hầu hết
các gia đình chúng con ngày nay/ không còn cầu nguyện
chung với nhau nữa./ Có lẽ vì thế mà các gia đình chúng
con không còn ngon lành và êm ấm như thuở nào trước
đây nữa!/ Chúng con cũng muốn nghe lời Mẹ dạy,/ nhưng
thói quen và những sự khó khăn nêu trên kia/ làm chúng
con khó mà lập lại việc cầu nguyện chung trong gia đình
như xưa./ Để chúng con có sức thực hành lời Mẹ dạy,/
không chỉ để đem bình an hạnh phúc cho gia đình mình,/
mà còn mang niềm vui đến cho Chúa Giêsu và cho Mẹ
nữa,/ thì xin Mẹ giúp ơn, một ơn lớn và đặc biệt./ Phải là
một ơn lớn và đặc biệt đấy! Mẹ nhớ!
THỰC HÀNH. Đọc mấy sứ điệp trích dẫn trên
đây, để xác tín về cần thiết và ích lợi của việc cầu nguyện
chung trong gia đình.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

