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Tôi viết Lá Thư Mục Vụ  này thì toàn Tây Úc đã nếm mùi thế nào là ‘Bế Quan Tỏa Cảng” được 4 ngày. Chữ 

“Lock Down” có nghĩa là lệnh đóng cửa, lệnh phong tỏa. Mới có vài ngày mà đã có 3 người điện thoại kêu 

than “Chán quá ! Biết tới bao giờ mới mở cửa lại ?”  Như thế mới thấy cuộc sống con người cần những liên 

hệ. Không ai là một hòn đảo cả ! Mặc dầu từ xa xưa đã có một triết gia bi quan nhận xét “Người đối với người  

như chó sói” và một triết gia hiện đại cũng góp thêm “Địa ngục đối với tôi chính là người khác !”, nhưng tôi 

tin rằng những nhận xét nêu trên là quá đáng. Theo bản tính tự nhiên, có lúc tôi cũng muốn chủ trương như 

thế. Đúng lắm chứ, đã có những ‘kẻ khác’ từng là loài chó sói rình rập cắn tôi, họ là địa ngục gieo sầu khổ 

cho tôi. Tôi không chối rằng thực tế có những con người vô tình hay hữu ý đã, đang và sẽ còn làm khổ người 

khác dài dài. Nhưng nếu cắt đứt hết mọi liên hệ với tha nhân thì ‘người’ có còn là ‘người’ nữa không ? 

Trở về vấn đề ‘Lock Down’ của chúng ta, tôi thấy chúng ta đâu có hoàn toàn bị ‘phong tỏa’, bằng chứng là 

chúng ta vẫn có thể liên hệ với nhau qua nhiều cách ngoại trừ cách gặp gỡ thể lý. Bằng chứng là trong vài 

ngày nay tôi nhận được e-mail và điện thoại nhiều hơn (nhất là rất nhiều tin nhắn qua điện thoại di động). Đến 

lúc nầy tôi mới chú ý đến cái điện thoại ‘bất di động’ của tôi (vì lúc nào nó cũng nằm trên bàn chứ không ở 

trong túi). Tôi nhớ từ lâu lắm rồi, đã có lần đọc một quảng cáo về điện thoại di động rất hấp dẫn như sau : 

Small : Nhỏ nhắn, gọn gàng, nhẹ nhàng, đi đâu cũng mang theo được, lúc nào cũng ở với bạn. Clear : Âm 

thanh rất rõ ràng và trong suốt. Reliable : Rất đáng tin cậy, bảo đảm bền lâu. Affordable : Giá cả phải chăng, 

hợp với túi tiền của bạn. Private : Kín đáo, chỉ cần nói nhỏ đầu giây kia vẫn nghe rõ mà người xung quanh 

không nghe được. Thú thật, tới bây giờ thì điện thoại di động đã tiến bộ rất xa và có rất nhiều chức năng hơn. 

Vô tình mấy chữ đầu là S.C.R.A.P lại không có nghĩa là thứ đồ phế liệu, vất đi, là mảnh vụn không ai cần 

đến…mà lại là thứ rất cần và càng ngày càng không thể thiếu - nhất là với giới trẻ. Loại SCRAP Phone nầy 

làm tôi liên tưởng đến một loại SCRAP Phone khác mà ai trong chúng ta cũng có ngay từ lúc làm người. Đó 

chính là TRÁI TIM Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Con tim của chúng ta hội đủ 5 đức tính của cái SCRAP 

Phone nêu trên : Small : Nhỏ lắm, chỉ bằng nắm tay thôi, gọn gàng, từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa đời, lúc nào 

nó cũng ở sẵn trong người chúng ta, đi tới đâu cũng mang theo được cả. Không sợ bị ai đánh cắp ngoại trừ 

trường hợp bị tiếng sét ái tình mà thôi ! Clear : Bất kỳ điều gì tim mình ước mong, dầu chưa bộc lộ ra hay chỉ 

thầm thỉ với Chúa, Ngài đều nghe rõ và biết rõ cả ! Vì Ngài soi thấu tận đáy con tim mỗi người mà! Reliable 

Không những bền lâu mà còn bảo hành suốt đời (Warranty For Life !). Affordable : Không phải tốn một xu 

nào để thuê bao hay mua sắm, hoàn toàn miễn phí và nhất là miễn phí suốt đời (Free For Life !). Private :Tuyệt 

đối bảo mật (không có máy nào so sánh bằng). Rất ư kín đáo, chỉ có Chúa và mình nghe được mà thôi.    

Như vậy, dù cho có ‘Trăm lần Lock Down’ hay ‘Vạn lần Phong tỏa’, chúng ta vẫn không bị cô lập và cô đơn, 

vì mỗi người đều có sẵn SCRAP Phone để liên lạc với Chúa. Tuyệt vời quá ! Sư Huynh An Phong (ở San Jose 

– U.S.A) đã mượn lời quảng cáo của một hãng điện thoại di động để diễn tả như sau (xin giữ nguyên văn Anh 

Ngữ) : “Reach out ! Reach out and touch someone !” mà Sư Huynh đã biến thành : “Reach out ! Reach out 

and Touch The One who loves you so much, who provides you a SCRAP Phone free of charge and is 

waiting for your call right now, right here. Please use your SCRAP Phone and call Him right away !”  

Trong truyền thống của Giáo Hội, có một cách cầu nguyện rất đặc biệt, đó là cách dùng các “Lời Nguyện Tia 

Phóng” (tiếng Pháp gọi là ‘Oraison Jaculatoire’ mà Anh ngữ là ‘Jaculatory Prayer’) nghĩa là lời nguyện được 

phóng ra như những tia sóng điện vậy. Con tim chúng ta thỉnh thoảng lại nhớ đến Chúa, và cầu nguyện ngắn 

gọn, nhưng lại chan chứa tình yêu, không câu nệ hình thức, như những tia sáng hay những mũi tên phóng 

thẳng vào trái tim Chúa. Và chính những mũi tên ấy lại từ Chúa quay ngược trở về, phóng vào tim mình để 

nung nấu quả tim ngượi lạnh nầy bằng ngọn lửa Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.. 

Ngay hôm nay, hãy dùng cái SCRAP Phone mà Chúa ban cho để gọi cho Chúa, nhé. Chúa đang mong đợi 

thật đấy ! Bài Tin Mừng tuần nầy của thánh Máccô trình bày một ngày sống của Chúa Giêsu : Chúa giảng dạy 

tại hội đường, chữa lành bà mẹ vợ của ông Simôn, chiều đến Ngài chữa lành nhiều người bệnh hoạn tật 

nguyền, Ngài trừ quỷ. Sáng sớm, Ngài dậy thật sớm để ra nơi hoang vắng cầu nguyện. Như thế, Chúa dành ra 

thời giờ để ăn uống, ngủ nghỉ sau một ngày làm việc, nhưng Ngài cũng dành thời giờ để cầu nguyện. Trong 

thời gian ‘Lock Down’ nầy, hãy tận dụng cái SCRAP Phone mà gọi cho Chúa.              Linh mục Phạm Quang Hồng. 



  


