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Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay năm C
Ngày 13 tháng 3, 2022
Phúc Âm: Lc 9: 28 -36
Chúa Hiển Dung Trên Núi Tabor
Chúa đem 3 môn đệ thân tín là Phêrô,Giacôbê và Gioan lên núi Taborê. Ở đấy Ngài biến
hình cực sáng. Áo Ngài trắng hơn tuyết. Các môn đệ hoảng hồn sấp mặt xuống đất. Hai vị
Thánh
lớn trong Cựu Ước là Mai Sen và Elia hiện đến đàm đạo với Chúa về cuộc tử nạn sắp tới tại
Giêrusalem. Có tiếng từ trời phán xuống rằng: ":Này là Con Ta yêu dấu. Hãy nghe lời Ngài."
Lúc các ông tỉnh dậy, chỉ thấy còn một mình Ngài. Phêrô lên tiếng: "Thưa Thày, ở đây thì tốt
lắm. Nếu Thày muốn, chúng con xin làm 3 lều, một cho Thày, một cho Mai Sen và một cho
Elia.". Chúa nói: "Chúng con chả hiểu gì cả, nhưng sau này chúng con sẽ hiểu. Nhưng bây giờ
chúng ta phải xuống núi. Các con không được nói gì về sự việc vừa qua, cho đến khi Con Người
từ trong cõi chết sống lại."
Quả thật, mãi đến khi Chúa phục sinh, các ngài mới hiểu được rằng dù Chúa phải chịu
cực hình và chịu chết, nhưng Ngài thật là Con Thiên Chúa cả sáng, cuộc tử nạn của Ngài
không
phải là tình cờ, nhưng đã được chính Ngài thông báo trước nhiều lần, hôm nay lại được Mai Sen
và Elia đề cập tới giữa lúc vinh quan chói lọi bao trùm và được củng cố bởi chính lời của Chúa
Cha "Hãy vững tin nơi Ngài."
Tự Vấn
1. Cũng một lần trước trong Phúc Âm, Chúa Cha đã phán cùng một lời: "Này là Con Ta
yêu dấu. Các con hãy nghe lời Người." Anh chị em có nhớ Ngài phán trong dịp nào
không?
2. Có khi nào bao giờ tôi nghi nan về Chúa đã chịu nạn chịu chết để cứu chuộc tôi
không?
3. Tôi còn nghi ngờ gì nữa sau bao nhiêu phép lạ, và sau 2 lần Chúa Cha đã mạc khải:
"Này là Con Ta rất yêu dấu, hãy tin lời Ngài" không?
Một Người Đã Tin Chúa Hết Lòng
Bà là một con gái Bắc Ninh. Bà lấy ông Hoàng vi Chủ, một người từng hết lòng phục vụ
cha xứ của ông, cha Nguyễn Hương Mạch, Chánh xứ, cũng là vị sáng lập giáo xứ đầu tiên, giáo
xứ An Bình, bây giờ là Tâm An, là người lập ra cái ấp An Bình. Năm 1964 chỉ có khoảng 4 ngàn
người. Bây giờ thành một giáo xứ trên 15 ngàn người, cộng thêm 4 giáo xứ xung quanh với trên
20 ngàn dân nữa.
Bà cũng là một giáo dân đầu tiên của giáo xứ An Bình.
Bắc Ninh là nơi văn vật. Trai Bắc Ninh thanh tú với Quan Họ Bắc Ninh muôn thuở. Gái
Bác Ninh đẹp như tranh, duyên dáng như gió đùa. Sinh ra trong dòng dõi đó, bà là một con gái
đẹp tuyệt trần, khuôn mặt trái soan. Nước da tuy giãi dầu sương nắng, mà vẫn luôn đằm thắm
mặn mà. Tiếng nói thật dịu dàng. Bà là người buôn bán ở chợ mỗi ngày, nhưng không bao giờ
bà
lớn tiếng với bất kỳ ai. Bà không hề là một mẹ chồng hà khắc như phần đông các bà mẹ chồng.
Về Việt Nam tôi thường nghe nói. Bà thích nấu ăn cho con cái. Có khi bà còn bưng thức
ăn sang cho con dâu. Những ngày Tết ngày giỗ, bà thường quy tụ hàng mấy chục con cháu về
nhà, bà nấu cho con cháu ăn tràn lan cho đến ngày "đốt Tết". Bà có 11 người con, 4 gái, 7 trai,
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không tính những lần xẩy thai
Bà sống rất đơn sơ khiêm tốn. Mỗi lần tôi về Việt Nam, tôi đều đến thăm bà. Bà cứ khúm
núm đan hai bàn tay vào nhau mà nói: "Cha đến thăm, con chả biết nói gì!" Bà làm việc cho
đến
3 ngày cuối cùng của đời bà. Chỉ sau 3 ngày nằm bệnh, bà bình an về với Chúa trong sự bàng
hoàng của con cháu và dân làng. Người xứ Bắc Ninh mất đi một người con gái duyên sắc, dịu
hiền và tốt lành. Con cái mất một người mẹ nhẫn nhục. Các cháu mất người bà ngọt nào yêu
thương. Làng xóm mất một người bạn dễ mến. Ngày bà mất, tôi đang giúp giảng khóa tĩnh huấn
cho giáo dân tại chủng viện Phú Cường. Tôi bỏ một ngày, bao một chuyến Taxi về thăm viếng
bà thay cho 2 người cháu đang ở với tôi. Bà ơi, cháu Thắng nhớ ơn bà. Cháu Nhan vẫn luôn trìu
mến bà, và vẫn luôn có một tấm hình rất đẹp của bà ở đầu giường cháu. Cầu chúc bà hưởng
phúc
bình an trong Chúa.
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