
Cómột Người lớn trong Đạo Tuyên Bố Rằng : "Các Kitô Hữu Tuân Giữ
Truyền Thống Là “Một Thứ Dịch Bệnh” ?

Vả nữa rằng:
- "Việc gán cho Đức Mẹ tước hiệu Đức Mẹ Đồng Công là một điều ngớ ngẩn " ?Và còn nhiều
tuyên bố oái oăm và lạ lùng khác nữa ?
*** Là một tín hữu Công Giáo với trọn lòng kính sợ và yêu mến Chúa trên hết mọi sự,bạn có
cảm nhận gì không khi vừa nghe những tuyên bố đáng sợ ấy ?Bạn có cảm thấy lòng phẫn
ghen thay cho Thiên Chúa của mình không ? Nhu co loi trong Thánh Vịnh 119:
- "Kẻ hai lòng, con chê con ghét,
nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu." ?
Trong thư gửi các tín hữu Do Thái,cũng đã có chép rằng:
- "Thật vậy, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ
nào đền tội được nữa, mà chỉ còn phải sợ hãi đợi chờ cuộc phán xét và ngọn lửa nóng bừng
thiêu huỷ các đối tượng của Thiên Chúa. Ai khinh thường luật Mô-sê, theo lời chứng của
hai hay ba người, thì sẽ bị xử tử thẳng tay. Phương chi kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã
xúc phạm đến Máu Giao Ước đã thánh hiến mình và nhục mạ Thần Khí ban ân sủng, thì anh
em thử nghĩ xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm hơn biết mấy! Vì chúng ta biết Đấng
đã nói: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Lại có lời rằng: Chúa sẽ xét xử Dân Người.
Thật là khủng khiếp, khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hằng sống!" ?
***Và còn có một điều nữa là :Khi ta vừa nghe những lời ấy,dù ta chưa kịp,hay không
hưởng ứng ra bên ngoài,nhưng lòng trí ta đã thuận theo,thì ta cũng đã mắc trọng tôi rồi,
như lời Chúa Giêsu đã dạy rằng : "tội là ở trong lòng mà ra" :
- “Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”.
Vả trong Kinh Thánh cũng đã chép :
- "Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn
ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng."
*** ĐỨC HỒNG Y BURKE:
- "CHÚNG TA PHẢI 'CHỐNG LẠI' NHỮNG AI ĐƯA RA NHỮNG LỜI GIẢNG DẠY SAI LẦM VỀ
ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ BÍ TÍCH THÁNH CỦA GIÁO HỘI. https://goo.gl/QDGBvk"
ĐỨC HỒNG Y SARAH :
- "VIỆC RƯỚC LỄ TRÊN TAY LÀ MỘT PHẦN TẤN CÔNG CỦA SATAN VÀO BÍ TÍCH THÁNH
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THỂ " "THÁNH LỄ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH"
*** Là một tín hữu Công Giáo,khi nghe những lời tuyên xưng Đức Tin một cách quả quyết
như thế,bạn có cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui của Ơn Cứu Rỗi không ?Có cảm
thấy Đức Tin của mình dường như mạnh mẽ hơn lên không ?Lòng bạn có chợt thấy reo lên
như vừa nhận được một món quà từ Lời Chúa năm xưa :
- "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho
bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được
lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính." ?
Khi chúng ta được nghe những lời tuyên xưng Đức Tin một cách mạnh mẽ như vậy, dù cho
Đức Tin của chúng ta vẫn còn nhiều yếu đuối, nhưng nếu chúng ta thưa lên hai chữ Amen
một cách xác tín trong nơi bí ẩn của trái tim mình vì lòng yêu mến Chúa,thì chúng ta sẽ
được nghe Chúa nói với chúng ta :
- "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ
đến và ở lại với người ấy."
Và :"Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến
Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho
người ấy." ? ---
--- ---
*** Có một điều rất là lạ lùng rằng : Trước những tuyên ngôn và những lời tuyên xưng trái
ngược nhau như vậy, nhưng sao chẳng thấy hàng lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo tại Việt
Nam có phản ứng gì ?Hàng giáo dân "thấp cổ,bé miệng" và chẳng có quyền hạn gì, thì đành
chịu rồi --- Nhưng đã gọi là lãnh đạo,được trao quyền chăn dắt con chiên của Chúa trong cả
một đất nước, mà không tỏ rõ lập trường hoặc chính kiến gì về Lề Luật của Chúa đang bị
thử thách rất nghiêm trọng trong giai đoạn này,thì quả là thật khó hiểu ? Rồi Dân Chúa tại
Việt Nam biết đi về đâu đây ?
Những con người " Mười rằm cũng ư,muội tư cũng gật", thì là hạng người như thế nào ?
Quả trong Kinh Thánh đã có chép :
- "Người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát,
kẻ ăn ở quanh co sẽ sa vào hố bẫy."
"Khốn thay những tâm hồn hèn nhát, những bàn tay rã rời,
và người tội lỗi lập lờ nước đôi.
Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng:
chính vì vậy nó không được chở che.
" Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,
còn người công chính thì sẽ được sống,
nhờ lòng thành tín của mình."


