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Kỷ niệm 25 năm thành lập Cộng Đoàn Saddleback, 

nghe Ban Chấp Hành mời gọi góp bài viết vào Kỷ Yếu 

mừng 25 năm ngân khánh, trong cơn nắng hạ tai ương 

xảy ra khắp thế giới, tâm hồn bất an, trí óc đăm chiêu, 

một phần mình không thuộc hạng nhả bút, nên chữ 

nghĩa với cơn nắng hạ oi bức của trời đất đâm hoảng 

sợ trốn hết, nhả hoài không ra chữ. Cái làm cho hoảng 

nhất là chữ nghĩa không ai thấy, mà điều quan trọng 

làm sao cho chữ có nghĩa mới là khó. 

 

Nhưng thôi dù sao cũng cố gắng góp phần trí mọn, thô 

thiển, nhỏ bé của mình vào vườn hoa của Cộng đoàn 

để giữ cho nét tươi thắm luôn đượm nồng thâm thúy 

mãi mãi vì “Đặc San Tin Yêu” là tinh hoa bửu vật văn 

hóa của Cộng Đoàn do tín hữu cộng đoàn góp công 

xây dựng Cây Nhà Lá Vườn mà. 

 

“Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 

 

Không ai đọc với xét đoán lời văn, ý nghĩa có tuyệt 

hảo, phong phú, sâu đậm không, 

nhưng đọc với sự thông cảm, tìm thấy một bông hoa 

nhỏ bé, một nôi tâm chân thành, cứ vươn trong bụi gai, 

hướng lên Thánh Giá Chúa xin ơn soi sáng để suy gẫm  

 

 

viết những hàng chữ đơn sơ này. 

Nếu ai cũng xuôi tay thì tinh hoa của cộng đoàn sẽ rơi 

vào mai một, hãy cố gắng lên đừng để sự mai một xảy 

đến như câu văn Pháp nói: 

“ Œuvres des jours en un jour effacées; 

Gây dựng lên rất khó, mà sụp đổ thì rất dễ ” 

Thời gian qua rất nhanh : 

 

- Bốn mùa của trời đất, Xuân Hạ Thu Đông 

- Bốn mùa nhân sinh: Vui Buồn Sướng Khổ 

Tuần tự đi qua theo thời gian, nhưng thời gian đi, thời 

gian còn tới, đời người đi rồi không tới nữa đâu. 

 

“Thì giờ thấm thoát thoi đưa 

Nó đi đi mất có chờ chờ ai”.                                   

 

Pháp có câu:  

“Le temps, c’est de l’argent”. 

 

Nhưng tôi thiết nghĩ thì giờ còn hơn câu nói đó nữa là 

vì : Tiền bạc hết đi còn có thể làm việc phục hồi được, 

còn thì giờ qua rồi không tìm lại được, con người hơn 

kém nhau về tiền tài danh vọng, chớ thì giờ ai cũng 

như nhau, một ngày được 24 giờ mà thôi, không ai hơn 

ai, có hơn nhau chăng là mình biết xử dụng thì giờ đó 

chính là cuộc đời vạn nẻo của mình. 

 

Thấm thoát đã 25 năm Cộng Đoàn được thành lập, một 

phần tư thế kỷ nghe qua thì thật dài, nhưng nhìn lại cho 

một đoạn hành trình ít nhiều vui buồn, sướng khổ, san 

sẻ, hồi tưởng, thống hối và hy vọng ngày mai sẽ được 

mẻ cá đầy nếu mình biết sống với  sự thay đổi con 

người mình và tu đức nội tâm, giữ vững đức tin với 

Thánh Thể và Lời chúa. 

 

“Mưa và tuyết rơi thấm vào lòng đất cho đất phì nhiêu 

Lời Thầy không trở lại miệng Thầy, thấm vào lòng 

người để sinh hoa kết qủa ”. 

(Isaia 55 10-11). 

 

    Kỷ niệm 25 năm qua của Cộng Đoàn điều làm cho 

tôi cảm động và ghi nhớ mãi là : Cộng Đoàn thành lập 

với sự cầu nguyện liên lỉ của quí bác, ông bà và anh chị 

em với một nội tâm thành kính dâng lên Chúa qua sự 

cầu bầu và hướng dẫn của Đức Mẹ, Chúa nhậm lời ban 

muôn hồng ân. Mặc dầu không có cha quản nhiệm khi 

cộng đoàn được thành lập lên do giáo dân, với tất cả 

mọi người rất sốt sắng, nhiệt thành với một tâm đức hy 
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sinh. 

- Mỗi chiều thứ 7, tuần tự thay phiên nhau, Đức Mẹ 

được rước tới từng gia đình trong khu phố để tổ chức 

đọc kinh “Kính Đức Mẹ”. 

- Mỗi chiều Chúa Nhật các anh đón đưa Cha thay 

phiên đến cộng đoàn dâng thánh lễ. 

- Mỗi gia đình trong cộng đoàn thay phiên nhau dâng 

của lễ. 

 

Phải chăng hồng ân Chúa đổ xuống cho tất cả quí bác, 

ông bà, anh chị em là muối men cho công đoàn suốt 

hơn hai thập niên qua. 

 

Nhưng sau 25 năm nhìn lại cộng đoàn không dám nói 

là sút kém, nhưng từ từ xuống dốc, «Tre già thì măng 

mọc», bây giờ tre quá già rồi mà măng nhú lên rất yếu 

ớt. Các đoàn thể rời rạc người, có thể đếm trên đầu 

ngón tay, máng thông ơn của Đức Mẹ đưa đến Chúa 

gần như bị tắt nghẽn.  

Phải chăng thời đại tin học tân tiến, văn minh quá cao 

nên trong xã hội ngày nay người ta không còn tin vào 

giá trị tuyệt đối của Thiên Chúa, không còn nhớ câu 

Chúa nói. 

“Ta là Đường, là sự Thật, là sự Sống ” Gioan XIV-6 

Là đường để các con đi theo, là sự thật để các con loan 

truyền, là sự sống để các con được sống.  

 

Thần tiền đang chiếm giữ địa vị tối cao trong xã hội, 

nên có câu danh ngôn nói cũng chính xác. 

 

“Đồng tiền là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ rất khắc 

nghiệt. ” 

 

Những tâm hồn chỉ biết suy tôn tiền, tình, tài rất dễ bị 

lôi cuốn, bị uy hiếp, chà đạp lương tâm, chối bỏ sự thật 

không còn sự yêu thương và tha thứ nữa. Nói đến chữ 

tâm tôi cũng nhớ đến một câu trong văn học : 

 

Nguyễn Du viết một truyện Kiều 

Từng câu nhắn nhủ nặng trìu chữ Tâm 

 

Nói đến đức tin tôi nhớ đến nhà thơ : 

“Hàn Mặc Tử một nhà thơ 

Để cho hậu thế từng tờ yêu thương ” 

 

Một tờ yêu thương như của nhà thơ 

“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều 

 Để nghe dưới đáy nước hồ reo 

                 Để nghe tơ liễu run trong gió 

  Và để nghe trời giải nghĩa yêu”. 

 

Để cho cộng đoàn được tăng thêm sức sống phấn khởi 

hăng say, hãy kiên trì như quí ông bà, anh chị em khi 

xưa khởi sự thành lập cộng đoàn. 

 

 

Tôi làm mọi sự nhờ ở Đấng thêm sức cho tôi  

(Phil 6-13). 

Kiên trì trong cầu nguyện:  

Nhìn nhận mình là con người thụ tạo, nhỏ bé, hoàn 

toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa vô biên, hoàn toàn tin 

tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa, con người 

không có gì để dâng hiến nhưng phải ngửa tay van xin 

tất cả. 

 

Kiên trì trong cầu nguyện:  

Lập đi lập lại mãi không ngừng. 

“Lòng ham muốn tiền bạc là cội rễ mọi tội ác” 

(Timôthê 6.10) 

“Nhận được khôn ngoan và sáng suốt quí hơn tiền bạc” 

(Châm Ngôn 16-06) 

“Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng cầu danh vọng, hãy 

thích sự khiêm nhu chớ cậy mình là khôn ngoan”. 

(Rôma VIII). 

Kiên trì trong cầu nguyện:  

Để rửa sạch vết nhơ bám sâu vào nội tâm đó là sự kiêu 

ngạo giống như một loại vi trùng độc tìm ẩn sâu trong 

tâm hồn, thừa cơ tàn phá con người, năng cầu nguyện 

và hãm mình, phấn đấu để trở lại tinh thần thơ ấu 

thiêng liêng. Con người mỏng dòn, nhỏ bé, loài thọ tạo 

như hạt cát, hạt sương nhưng được Thiên Chúa yêu 

thương cứu chuộc. 

Chúa Giêsu nhập thế, nhập thể, không cứu chuộc 

những việc vĩ đại, to lớn, nhưng cứu những hạt cát hạt 

sương này. 

"Thầy bảo thật anh em không quay trở lại mà nên trẻ 

nhỏ thì anh em sẽ chẳng vào nước trời". (Math 18.10). 

 

Nguyện kính xin Đức Mẹ là vầng trăng sáng ngời soi 

lối và hướng dẫn chúng con hành trình đức tin với Mẹ 

trong đời sống người Kitô hữu, biết tôn trọng đức 

khiêm nhường trên hết, nhất là khiêm nhường nội tâm 

để lời Chúa sinh sôi phát triển, phong phú tránh được 

sự vấp ngã. 

Nguyện kính xin Đức Mẹ giúp chúng con giữ vững 

đức tin, vì đức tin thuộc phạm vi siêu nhiên, tinh thần 

đức tin chính là con mắt giúp chúng con nhìn thấy 

Chúa, là cánh tay để chúng con nắm lấy Chúa, và sức 

mạnh giúp chúng con vượt mọi khó khăn thử thách 

trên đời và giúp chúng con luôn luôn suy gẫm chìm 

đắm trong kinh Magnificat của Đức Mẹ, để thấy rằng 

đó là bản cảnh cáo cho những ai còn sống trong kiêu 

hãnh và xem mình là siêu việt. Amen 

 

Mùa hè 24.08.08 

Phẩm Nguyễn. 

 

 


