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MÙA XUÂN TÂM HỒN

Sống Mùa Chay 2012

Đúng một tháng sau Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, các tín hữu Việt Nam bước vào Mùa Chay
Thánh, để chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Phục Sinh cử hành ngày Chúa Nhật mồng 8 tháng Tư.

Báo chí trong nước tường thuật, vào những ngày cận Tết Ta vừa qua, giới phụ nữ đã tấp nập tới
các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, tiệm neo, uốn tóc... nhằm "tuýt" lại nhan sắc cho xinh đẹp
hơn, tươi tắn hơn, như thể muốn khoe đua sắc thắm cùng muôn hoa trong mùa Xuân... Đó là
việc tô đẹp cho thân xác, chăm chút cho dung nhan bên ngoài (outer beauty), trong khi Mùa
Chay là làm đẹp cho tâm hồn, săn sóc cho vẻ tuyệt mỹ bên trong (inner beauty), tức cái đẹp nội
tâm hay tâm linh.

Từ "LENT" (Mùa Chay) trong Anh ngữ có nghĩa là Mùa Xuân, vì nó nằm trong mùa Xuân của
đất trời. Vậy chay tịnh – sám hối – đưa chúng ta tới Mùa Xuân Tâm Hồn.

Với sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, được ban hành mồng
3-11-2011, Người Cha Chung đã nhắc lại cho toàn thể tín hữu khắp năm châu bốn bể về nòng
cốt đời sống Kitô là đức bác ái. Ngài đã dùng một câu trong Thư Do thái để quảng diễn: "Chúng
ta hãy quan tâm đối với nhau hầu khích lệ nhau trong đức bác ái và trong việc lành." (10:24)

Hẳn rằng chúng ta đã hiểu trong 3 nhân đức hướng thần Tin-Cậy-Mến, đức bác ái là "cao trọng
hơn cả" (xem thư 1 Côrintô 13:13). Đức bác ái không phải là tư tưởng để chúng ta suy nghĩ
trong đầu óc, mà phải là sự chia sẻ cụ thể về vật chất cho người nghèo, như niềm xác tín của
Mẹ Chân Phước Têrêsa Calcutta: "Chúa Kitô ở trong lòng ta, Chúa Kitô ở nơi người nghèo ta
gặp. Chúa Kitô ở đấy khi ta nở nụ cười với người nghèo...".

Vào dịp Tết Con Rồng, chúng tôi đã cảm tác bài thơ "Tình Thương" để kêu gọi, mời gọi bạn
hữu giúp đỡ những người đồng hương khốn cùng tại Quê Nhà:
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Xuân về đất khách tha hương

Con vui vì được Chúa thương vô vàn

Giàu sang vật chất dư tràn

Tương lai sáng lạn nẻo đàng thênh thang

Nhưng lòng nặng trĩu mênh mang

Con thương bao kẻ lầm than khốn cùng

Ngày mai đen tối mịt mùng

Tủi thân sầu phận lòng chùng khổ đau

Tình thương san sẻ con lau

Lau khô dòng lệ cho nhau vơi đầy

Trần gian là chốn lưu đày
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Khấng xin Chúa xuống nơi này viếng thăm!

Vậy sống Mùa Chay năm nay, chúng ta đặc biệt ghi khắc lời Thánh Kinh mà Vị Đại diện Đức
Kitô ở trần gian đã trích ở trên.

Chân thành cầu chúc anh chị em đồng đạo một Mùa Chay 2012 tròn đầy ý nghĩa thiêng liêng
và ân phúc sung mãn của Chúa, để cùng nhau hạnh phúc đạt được Mùa Xuân Tâm Hồn.

*Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Feb. 21, 2012)
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