LÁ THƯ MỤC VỤ
Tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất trên trần gian nầy, không ai chối cãi được điều đó. Sống hơn bảy năm trong
thung lũng tử thần A 20, tôi đã chứng kiến sức mạnh phi thường của tình yêu. Thập niên 80, ai cũng nghèo như
ai, ai cũng đói rách như ai – dĩ nhiên trừ phía gọi là „các đầy tớ nhân dân‟ ra – thế mà nhìn cảnh quý bà quý cô
mang vác nặng nề vượt đường xa ra thăm chồng hay thăm cha, tôi mới thấy thấm thía thế nào là sức mạnh của
tình yêu. Sau cuộc đổi đời trùm một màu đen tối lên miền Nam thân yêu, người chồng, người cha, đang là cột
trụ chống đỡ kinh tế của mỗi gia đình đột nhiên bị bỏ vào tù mà lại là một thứ tù bỏ đói cho chết, nên gia đình
vốn đang túng thiếu đành phải dành dụm hầu ra tay nuôi sống những người thân yêu đang đói hơn họ.
Nhìn những phu nhân, những tiểu thư cành vàng lá ngọc của miền Nam, tay yếu chân mềm, chỉ vì yêu mà chấp
nhận muôn gian truân nguy hiểm, bất chấp mọi cạm bẫy, quên đói khát mệt nhọc, vượt những quãng đường trắc
trở để gặp mặt người thân hầu nói lên hai chữ „yêu thương‟, tôi mến phục họ vô cùng. Có những trại tù mang
hòm thư AH ở mãi tận miền thượng du Bắc Việt, phải mất hai ba tuần lễ, sang đủ loại xe, thuê đủ loại người
khuân vác, tốn kém biết bao nhiêu, các bà các cô ấy không tiếc thời giờ, tiền của và cả sinh mạng nữa. Dù
đường xa cách mấy các bà các cô vẫn lặn lội tìm đến nơi, có khi chỉ để gửi lại mấy gói quà chứ không được gặp
mặt chỉ vì người thân „học tập chưa tốt‟ nên cai tù không cho gặp, thế mà quý bà vẫn không tiếc công sức !
Riêng con đường dẫn vào thung lũng tử thần A 20, qua khỏi ga La Hay có một đoạn phải băng qua một khúc
sông Tà Bương vì không có cầu. Mùa nắng hạ chỉ cần xăn quần lên quá đầu gối mà đi qua, nhưng mùa mưa
nước trên nguồn tuôn xuống như thác lũ, lòng sông mở rộng gấp mười lần hơn thật khủng khiếp. Thanh niên
trai tráng đi tay không mà không dám bơi qua thì các bà các cô với gánh nặng trên vai làm sao dám băng qua ?
Họ đành phải thuê người dân địa phương đưa cả người lẫn quà thăm nuôi sang sông, dĩ nhiên là bị „chặt đẹp‟ !
Hoàn cảnh gia đình các anh em tù nhân khác tôi không biết, riêng tôi kể từ khi được chị ra thăm một lần duy
nhất, tôi đã hiểu thế nào là chắt chiu là gian khổ. Để có tiền ra thăm, Tỉnh Dòng La San đã giúp (dù thời đó Quý
Sư Huynh cũng không có gì mà ăn), rồi cả nhà phải thắt lưng buộc bụng trong mấy tháng trời, tội nghiệp cho
các Frères, cho cha mẹ và anh chị em quá ! Gia đình về rồi, không riêng gì cá nhân tôi mà nhiều tù nhân khác
dù đã từng là những vị anh hùng dũng cảm vào sinh ra tử bất chấp hòn tên mũi đạn, thế mà cứ ngồi nhìn các gói
quà của gia đình mang ra là không cầm được nước mắt, lòng thấm thía câu “Của một đàng mà công một dậm”.
Câu chuyện người mẹ đất Cana trong Tin Mừng tuần nầy không phải là dụ ngôn của Chúa Giêsu mà là câu
chuyện có thật diễn tả sức mạnh của tình thương bà dành cho đứa con gái bé bỏng đáng thương đang bị quỷ ám.
Thoạt tiên, Chúa Giêsu vờ đi nhưng bà vẫn kiên trì van xin đến nỗi làm các tông đồ khó chịu. Rồi thái độ có vẻ
„kỳ thị‟ của Chúa vì bà không phải là người Do Thái cũng không làm bà nao núng nên bà lao vào quỳ ngay dưới
chân Chúa mà xin. Sau cùng là lời nói có vẻ khinh người của Chúa Giêsu “Không nên lấy bánh của con cái mà
cho chó ăn” cũng không quật ngã được sức mạnh tình yêu của bà. Chấp nhận sự cơ cực của hoàn cảnh nên bà ví
con gái của bà là „con chó con‟ đáng thương. Chúa Giêsu đã phải chịu thua bà qua lời Ngài khen “Bà ơi ! Bà có
lòng tin mạnh lắm. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy”. Thế là con gái đáng thương của bà được Chúa cứu.
Như vậy, sức mạnh của tình yêu là ban cho tính kiên trì, sự nhẫn nại và lòng khiêm nhường để vượt thắng mọi
trở ngại. Thời đại nầy có nhiều hình thức „quỷ ám‟, ám vào tâm hồn mỗi người chúng ta, ám vào con cái chúng
ta qua đủ các phương tiện truyền thông hiện đại, Tivi, phim ảnh, nhất là internet xấu…Không có phương thuốc
nào chữa được các hình thức „quỷ ám‟ ấy ngoại trừ yêu thương. Nếu nhận ra mình đang bị „ám‟, xin hãy tin
kính vào tình yêu của Chúa Giêsu mãnh liệt hơn. Nếu nhận ra con cái hay người thân đang bị „ám‟, xin hãy yêu
thương họ nhiều hơn vì họ cũng chỉ là nạn nhân của sự cám dỗ tinh vi của ma quỷ. Chính tình yêu sẽ cho chúng
ta tính kiên trì, sự nhẫn nại và lòng khiêm nhường để tiếp tục van xin Chúa Giêsu.
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