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Tam vị Tổng lãnh Thiên thần

Tên các Tổng lãnh Thiên thần (TLTT) đều có tiếp vĩ ngữ "el": Michael (Việt ngữ là Micae),
Raphael, Gabriel. "El" nghĩa là "trong Thiên Chúa" còn Angel là Thiên thần. Tổng lãnh
Thiên thần có thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi. Trong các Tổng lãnh Thiên thần có 3 vị
"nổi tiếng" là Micae, Raphael, và Gabriel được mô tả trong Kinh thánh. Thế kỷ VIII, Kitô
giáo đã biết tôn sùng các Thiên thần.

1/Micae nghĩa là "Người giống Thiên Chúa" hoặc "Giống như Thiên Chúa". Micae là Thiên
thần đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng, là vị trưởng trong các TLTT, có nhiệm vụ bảo vệ,
khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và chính trực. TLTT Micae bảo vệ chúng ta về thể lý, tâm lý
và tình cảm. Ngài cũng giám sát mục đích sống của chúng ta. Chức năng chính của ngài là loại
bỏ những điều xấu. TLTT Micae cầm gươm lửa để bảo vệ chúng ta khỏi Satan và những điều
tiêu cực. Khi có ngài ở bên, bạn có thể thấy lấp lánh ánh sáng xanh hoặc đỏ. Hãy cầu xin TLTT
Micae nếu bạn thấy mình bị tấn công về tâm lý hoặc thiếu can đảm giữ lời hứa, thiếu động lực,
thiếu lòng tin, thiếu can đảm, mất phương hướng, thiếu nghị lực, thiếu sức sống, thiếu tự tin, và
cảm thấy bất xứng. TLTT Micae giúp chúng ta nhận biết mục đích sống và giúp bảo vệ.

Micae đã chiến thắng Satan (thiên thần sa ngã), ở trong Vườn Địa Đàng để dạy cho Adam
cách gieo trồng và chăm sóc gia đình, nói với Môsê trên Núi Sinai, và năm 1950 ngài được tôn
vinh là Thánh Micae, "bổn mạng của cảnh sát", vì vì ngài giúp can đảm và anh dũng. Ngài cũng
có "bí quyết lạ" về sửa các thiết bị điện và máy móc, kể cả máy tính và xe cộ. Nếu xe bị hư,
hãy cầu xin TLTT Micae!

Ngài giúp chúng ta hành động theo sự thật mà không thỏa hiệp với tính lim chính và giúp
chúng ta tìm ra bản chất và vẫn là chính mình. Ngài hay giúp đỡ nên khi gặp khó khăn
trong công việc, khi bị chứng nghiện nào đó, khi bị bệnh, khi đau khổ, hoặc gặp ác
mộng, hãy cầu xin TLTT Micae!

2/ Raphael nghĩa là "Sức mạnh Chữa lành của Thiên Chúa" hoặc "Thiên Chúa chữa lành".
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Chữ Rapha trong tiếng Do Thái nghĩa là "bác sĩ" hoặc "người chữa lành". TLTT Raphael giúp
chúng ta mau lành bệnh về thể lý và tinh thần nếu chúng ta cầu xin ngài. Kinh thánh kể chuyện
ông Abraham khỏi đau sau khi ông chịu phép cắt bì. Bạn cũng có thể cầu xin TLTT Raphael
thay cho người khác.

TLTT Raphael là người dễ gần gũi và vui vẻ nhất trong các Thiên thần. Ngài thường được vẽ là
người vui vẻ nói chuyện với người khác. Ngài rất ngọt ngào, yêu thương, tử tế và hiền từ, khi bạn
thấy những tia sáng xanh là ngài đang ở gần bạn.

Ngài thường hoạt động với TLTT Micae để trừ các thực thể xấu và luôn "hộ tống" mọi người ở
khắp nơi.

Là người chữa lành, TLTT Raphael là "bổn mạng của các du khách" vì ngài đã giúp ông Tôbia
trong cách hành trình. Hãy cầu xin TLTT Raphael khi bạn đi du lịch hoặc đi đây đi đó để được
bình an trong chuyến đi. Ngoài ra, ngài còn giúp việc chuyên chở, cư trú và đồ đạc an toàn.
Ngài cũng nâng đỡ các chuyến hành trình tâm linh, giúp tìm kiếm chân lý và hướng dẫn.

TLTT Raphael dạy ông Tôbia cách làm hương liệu và dầu thơm bằng cá và đã chữa khỏi mù
cho người cha của ông Tôbia. Ngài được cầu xin giúp các y bác sĩ, các thầy thuốc, các nhà trị
liệu và các bác sĩ phẫu thuật. Hãy cầu xin ngài nếu bạn là sinh viên trường y hoặc đang học
chữa bệnh và xin ngài giúp bạn học tập tốt. Ngài không chỉ giúp chữa lành về thể lý và tâm lý,
mà ngài còn chữa lành các vết thương lòng từ quá khứ.

Trong các lĩnh vực khác, TLTT Raphael còn giúp tìm lại những thứ bị thất lạc, giúp cai
nghiện, giúp sáng suốt, tạo tình đoàn kết. Hãy cầu xin TLTT Raphael!

3/ Gabriel nghĩa là "Sức mạnh của Thiên Chúa" hoặc "Thiên Chúa là Sức mạnh của tôi".

Chỉ có TLTT Gabriel được mô tả là nữ giới trong nghệ thuật và văn chương, ngài là "sứ giả" và
là một trong các TLTT có tên trong truyền thống Do Thái, được coi là một trong hai Thiên thần
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cao cấp theo truyền thuyết Do Thái giáo và Hồi giáo. Ngoài TLTT Micae, TLTT Gabriel là Thiên
thần duy nhất được nhắc đến trong Cựu ước. Ngài là TLTT quyền thế và mạnh mẽ, những ai
kêu cầu ngài sẽ cảm thấy muốn hành động và sẽ có kết quả tốt.

TLTT Gabriel là người đã truyền sứ điệp cho Thánh Êlidabét và Đức Mẹ Maria về việc thụ thai
và sinh con, là Thánh Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu thành Nadarét. Nếu bạn sắp lập gia đình,
hãy cầu xin TLTT Gabriel giúp bạn trong việc thụ thai, sinh sản và dạy dỗ con cái.

TLTT Gabriel có thể giúp chúng ta về nghệ thuật và giao tiếp. Ngài sẽ hành động như một huấn
luyện viên, gợi cảm hứng và kích thích các nghệ sĩ, các nhà báo và những người làm việc về
truyền thông, ngài giúp hành động một cách can đảm và mau mắn.

Ngài cũng giúp chúng ta nhận biết ơn gọi đích thực của mình. Hãy cầu xin ngài hướng dẫn nếu
bạn đi không đúng đường tâm linh, nếu bạn muốn hiểu cuộc sống và mục đích sống. Nếu bạn
dự định chuyển nhà, mua bán công to việc lớn hoặc muốn đổi nghề, hãy cầu xin TLTT Gabriel!

Cũng hãy cầu xin ngài nếu cơ thể bạn bị ngộ độc hoặc đầu óc nghĩ về những chuyện
xấu, ngài sẽ giúp bạn thanh tẩy hồn xác. Các phụ nữ bị hãm hiếp hoặc bị quấy rối tình
dục, rồi cảm thấy mình ô uế, bị dằn vặt, hãy cầu xin TLTT Gabriel!

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ AngelFocus.com)

Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2012

Lm. Anphong Trần Đức Phương
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Trong Tháng 10, chúng ta sẽ mừng các Chúa Nhật 27, 28, 29, và 30 Mùa Thường Niên (Năm
B).

CHÚA NHẬT 27 (ngày 7/10): Các Bài Đọc Sách Thánh Chúa Nhật này (Bài Đọc 1 : Sách Sáng
Thế 2:18-24; Bài đọc 2: Thơ Do Thái 2:9-11; Bài Phúc Âm theo Thánh Matcô 10: 2-16) nói về
đời sống Hôn Phối của các bậc vợ chồng và cho chúng ta những chỉ dẫn rõ rệt về Bí Tích Hôn
Phối theo Lề Luật của Chúa.

Ngay từ đầu sau khi đã dựng nên "muôn loài, muôn vật" khác nhau, Thiên Chúa đã dựng nên
một người nam (ông Adong) và một người nữ (bà Eva), và cho hai người kết hiệp với nhau thành
vợ chồng để sinh con cái, để phát triển loài người trên mặt đất, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Theo lề luật Chúa: Hôn Nhân luôn phải là sự kết hiệp giữa một Người Nam và một Người Nữ,
không thể có hôn phối đồng tính giữa hai người đàn ông hoặc giữa hai người đàn bà.

Chỉ có một vợ, một chồng, và vợ chồng phải chung thủy với nhau trọn đời; trừ khi một người
qua đời, thì người phối ngẫu còn sống mới có thể tái hôn. Vợ chồng không thể ly dị để kết hôn
với người khác; đó là kết hôn bất hợp pháp.

Một trong các mục đích của hôn phối là để vợ chồng sinh con cái, nên phá thai là một trọng tội.

CHÚA NHẬT 28 (ngày 14/10): Bài Đọc 1 hôm nay trích trong Sách Khôn Ngoan (7:7-11) nói về
Đức Khôn Ngoan, đây không phải là khôn ngoan theo thế gian; nhưng là sự Khôn Ngoan từ
Thiên Chúa, sự Khôn Ngoan thật để hướng dẫn chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa và yêu
thương, khiêm tốn phục vụ nhau trong cuộc sống hằng ngày và gầy dựng hạnh phúc thật trong
cuộc sống xã hội, và trong gia đình. Sự Khôn Ngoan thật cũng để giúp chúng ta giữ các giới răn
Chúa và lề luật của Giáo Hội, không cậy dựa vào của cải thế gian, và biết quảng đại giúp đỡ
mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Hơn nữa, còn được ơn gọi để từ bỏ mọi sự mà theo
Chúa, dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa để phục vụ Chúa và Giáo Hội (Xin xem Bài Phúc Âm:
Matcô 10:17-30); ngoài ra chính Sự Khôn thật giúp chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng thấu suốt
mọi sự và chúng ta phải "trả lẽ về mọi hành vi trong đời sống chúng ta." (Xin xem Bài Đọc 2:
Thơ Do Thái 4:12-13).
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CHÚA NHẬT 29 (ngày 21/10): Bản tính tự nhiên của con người là "ham danh, ham lợi, ham lạc
thú." Ham danh làm cho chúng ta thích đưa mình lên trên người khác; ham lợi làm cho chúng ta
tham lam của cải thế gian; và ham lạc thú làm cho chúng ta thích được thỏa mãn những thú vui
xác thịt. Hôm nay các Bài Đọc Sách Thánh (Bài Đọc 1: Isaia 53:10-11; Bài Đọc 2: Thơ Do Thái
4:14-16: Bài Phúc Âm Matcô 10:35-45) nói về tính ham danh, ham địa vị của con người và dạy
chúng ta bài học khiêm tốn và phụng vụ tha nhân.

Bài Phúc Âm ghi lại việc hai anh em ông Giacôbê và Gioan đến xin với Chúa Giêsu "cho một
người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Chúa Giêsu trong vinh quang của Chúa!"
Mười môn đệ khác thấy vậy lại "đem lòng bực tức với hai anh em ông Giacôbê và Gioan. Nhân
đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta bài học phục vụ trong khiêm tốn:
"Những người có chức quyền ở thế gian thì lấy uy quyền mà trị dân và sai khiến người khác;
nhưng các người theo Chúa thì phải làm đầy tớ cho mọi người. Ai muốn thành người cầm đầu thì
hãy làm nô lệ cho mọi người;" vì chính Chúa Giêsu cũng không đến để bắt người ta phục vụ,
"nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người."

Người Do Thái cứ tưởng Đấng Cứu Thế sẽ đến trong uy quyền, trong vinh quang, trong huy
hoàng; nhưng tiên tri Isaia hôm nay trong Bài Đọc 1 đã nói tiên tri về "Đấng Cứu Thế đến để
chịu đau khổ nhục nhã làm lễ vật đền tội cho nhân loại." Thánh Phaolô trong Bài Đọc 2 cũng
nói đến Chúa Giêsu luôn cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta, "vì Người đã từng chịu thử
thách bằng mọi cách như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi."

CHÚA NHẬT 30 (ngày 28/10): ĐỨC TIN là nền tảng của đời sống đạo của chúng ta. Nhờ có Đức
Tin tuyệt đối nơi Chúa là Cha chúng ta, là Đấng toàn năng, là đấng nhân từ hay thương xót, mà
chúng đã mời dám đến với Chúa để tôn vinh và cầu xin, để chúng ta luôn có lòng Trông Cậy
vững vàng và phó thác mọi sự trong tay Chúa ; đồng thời, thêm lòng Mến Chúa và noi gương
Chúa, chúng ta yêu tha nhân như chính mình. Chúa Giêsu khi chữa các bịnh nhân khác nhau,
Chúa không nói "Ta đã chữa ngươi" hay "Đấng Toàn Năng đã chữa ngươi"... vv ... Nhưng Chúa
luôn nói "Đức Tin của con đã chữa con." Như trong bài Phúc Âm hôm nay (Matcô 10:46-52),
Chúa Giêsu chữa cho anh Batimê khỏi mù và Chúa nói: "Đức Tin của con đã chữa con!" Vì anh
có lòng tin tuyệt đối nơi Chúa; dù người ta la mắng, xua đuổi anh, nhưng anh vẫn can đảm đến
với Chúa và kêu xin Chúa thương chữa anh. Chúa Giêsu đã chữa anh khỏi mù.

Người Do Thái là dân riêng của Chúa, Chúa đã thử thách và tôi luyện đức tin của họ bằng nhiều
đau khổ, bằng những cuộc lưu đày biệt xứ. Nhiều khi họ nản lòng kêu trách Chúa, nhưng Chúa
lại cho các Tiên Tri đến an ủi và nâng đỡ đức tin cho họ; như tiên tri Giêrêmia trong Bài Đọc 1
hôm nay (Giêrêmia 31: 7-9) đã được Chúa sai đến với họ để loan báo cho họ biết là "Chúa sẽ
lấy lòng nhân từ và dẫn dắt họ trở về," trong "niềm hân hoan vui mừng."
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Trong bài Đọc 2 (Thơ Do Thái 5:1-6), Thánh Phaolô viết: "Chúa Giêsu là vị Thượng Tế đời đời,
và vì thương Dân Chúa, Chúa đã chọn một số người để làm Thầy Tư Tế để lo việc Chúa và để
dâng lễ vật đền tội. Nhưng dù là Tư Tế, các Ngài vẫn là con người yếu đuối hay sa ngã, nên
"các Ngài phải dâng Lễ đền tội cho chính mình trước.... Không ai được quyền tự dành lấy quyền
làm Tư Tế, nhưng phải được chính Chúa chọn, như Chúa đã chọn Aaron."

Ngày 11 tháng 10 năm nay cũng là ngày khai mạc "NĂM ĐỨC TIN" để kỷ niệm 50 năm Công
Đồng Vatican II, và sẽ kết thúc vào ngày 24/11/2013. Năm Đức Tin là để mọi người chúng ta,
nhìn lại cuộc sống Đức Tin của chúng ta và sống cho xứng đáng hơn với ơn gọi của mỗi người,
như một giáo sĩ, hay tu sĩ, hay giáo dân, giữa thế giới hôm nay đang bị tục hóa và chạy theo
những thú tính của con người, chủ trương vô thần, chủ trương ly dị, phá thai, đồng tình luyến
ái...v.v...

Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Mẹ Maria, đặc
biệt qua việc lần chuỗi Mân Côi, để suy ngẫm và sống lại các Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu trong
cuộc sống trần gian: Vui, Ánh Sáng, Thương, và Mừng. Vậy trong tháng này, chúng ta hãy siêng
năng lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ Maria bầu cử, xin Chúa "thêm Đức Tin cho chúng ta," để
chúng ta xa tránh tội lỗi, hy sinh hãm mình, giữ các giới răn Chúa và lề luật của Giáo Hội để
sống xứng đáng con cái Chúa và Mẹ Maria.

Nhờ lời Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh chuyễn cầu, xin Chúa thương
chúc lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

--
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