
Diễm Phúc 
 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

 

Nhìn lại những tháng ngày qua, Cộng Đoàn chúng ta không 

thể quên được muôn vàn Diễm Phúc mà Chúa và Mẹ La 

Vang đã ban cho Cộng Đoàn, đặc biệt là  ba ngày Đại Hội 

vừa qua tại Đền Thánh Mẹ. 

 

Tưng bừng, nao nức!! Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Mẹ La 

Vang Las Vegas rộn ràng trong bầu khí linh thiêng, diễm 

phúc. Từ sự nhiệt tình cùa quý linh mục và giáo dân xa xôi 

vạn nẽo cũng như tại địa phương tuôn đến tham dự. Từ sự 

nghiêm chỉnh của Ca Đoàn Mẹ La Vang dượt thánh ca, các 

BMCG cũng như các em TNTT hân hoan chào đón quý 

khách từ muôn phương. Linh thiêng bao trùm cả khuôn viên 

Đền Thánh Mẹ trong ngày Đại Hội, một xe hoa cho Mẹ La 

Vang - Mẹ Việt Nam tuyệt vời, với được sự trang trí một 

rừng cờ xí xanh trắng, những biểu ngữ, cổng chào và hoa 

đèn rực rỡ. Tất cả được xếp đặt tươm tất sau bao ngày tận 

tụy tu bổ và xây cất. 

 

Diễm phúc, diễm phúc thay! Mẹ đang nhìn xuống Cộng 

Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas. Mẹ nhìn xuống từng người 

con của Mẹ đã và đang hy sinh từng giọt mồ hôi, từng ngày 

và từng giờ để Vinh Danh Chúa, Tôn Vinh Mẹ. Diễm phúc 

của sự hy sinh tận tụy vô vị lợi của các quý ông bà và anh 

chị em. Không biết nói sao cho vừa. Tôi chỉ nguyện xin 

Chúa qua lời chuyển cầu cùa Mẹ La Vang xin tiếp tục ban 

Diễm Phúc tràn đầy cho mọi người trong Cộng Đoàn, các 

Hội Đoàn ngày càng thêm phát triển tốt đẹp. Và ban dồi dào 

sức khỏe đến mỗi mọi người chúng ta. 

 

Một lần nữa xin chân thành cám ơn sự hy sinh cao cả của tất 

cả mọi người đã đóng góp để cho ba ngày Đại Hội được tốt 

đẹp và bình an. 

 

Thay Mặt Ban Tổ Chức/CĐĐMLV-LV. 

Trần Xuân Huân 

 

***** 

TIỀN BẠC 

Trong Giáo hội thuộc lễ nghi Byzantin có câu chuyện điển 

hình về tiền bạc như sau: 

 

Ngày kia Đức Tổng sứ thần Micae đi chu du khắp trái đất để 

quan sát cuộc sống của loài người. Đến đâu cũng thấy thiên 

hạ an cư lạc nghiệp, sống hòa thuận với nhau, Ngài lấy làm 

hài lòng. Sau đó Ngài đi qua vùng núi lửa Nam Mỹ thấy một 

đám quỉ đông vô số đang ngồi tán dóc với nhau. 

Quỉ đứng dậy chào: Ông đi đâu vậy? 

- Tôi đi thăm loài người, thấy chúng nó hòa thuận với nhau 

khó mà các anh thắng nổi. 

 

Quỉ cười tỏ vẻ không tin: Chúng tôi chưa ra tay, chớ không 

phải tại loài người tiến bộ tới mức độ sống hoà thuận. Mấy 

thế kỷ nay chúng tôi tập trung về đây để tìm kế hoạch mới. 

- Đã tìm được chưa ? 

- Sẵn sàng rồi. 

- Có thể cho biết được không? Tôi không bao giờ phá kế 

hoạch ấy, vì có như thế loài người mới có giá trị trong việc 

trung thành với Thiên Chúa, lòng đạo đức của họ mới được 

sáng tỏ. 

- Kế hoạch của chúng ta rất hấp dẫn, nó có tính cách làm 

cho con người tham muốn, càng tìm kiếm càng khao khát 

không bao giờ thỏa mãn. Nó ở đâu thì có sự bất hòa, tranh 

giành ở đó. 

- Nó là thứ gì mà các anh quảng cáo nghe hấp dẫn đến thế? 

- Nó ở ngay trong cõi đời vật chất này. Nó là tiền bạc. 

Chúng tôi đã chế tạo nó như vầy: lấy các thứ vàng bạc, mồ 

hôi và các giọt sương khô, nước mắt và máu của người đang 

sống đem trộn chung lại với nhau. Phơi ngoài trời cho máu, 

mồ hôi thấm vào vàng. Phơi đúng 100 năm rồi đem vào lò 

lửa nung cho tan nát thành bụi. Mời ông xem đống tro bụi 

chúng tôi đã làm. 

 

Quỉ chỉ cho Đức Micae coi một đống tro bụi như hòn núi có 

màu xám đen đang lóng lánh. Chỉ đợi ngày quỉ vương đi xin 

phép Thiên Chúa về là thi hành kế hoạch. Sau đó, ít lâu quỉ 

vương về với phép của Thiên Chúa cho thử thách con người 

với điều kiện áp dụng nơi những nước văn minh thôi và 

thánh Micae không được tiết lộ. Bấy giờ các quỉ được lệnh 

mang tro đi gieo rắc khắp các sa mạc, rừng núi, sông biển...  

 

Vài trăm năm sau người ta phát minh ra tiền bạc để buôn 

bán trao đổi. Kể từ đó thế lực tiền bạc càng ngày càng bành 

trướng mau lẹ và càng ngày dân chúng càng gây nhiều cuộc 

chiến tranh giết hại. Các gia đình đua nhau làm giàu bóc lột 

lẫn nhau, đàn áp để tranh giành tiền bạc. 

 

Đức Micae thấy con người tranh giành nhau như thế thì hỏi 

ma qủi: “Tại sao chế tạo tiền bạc phải có vàng pha trộn với 

xương khô và mồ hôi.” 

- Tiền là động lực phá hoại, nếu muốn được ít thì phải đổ 

mồ hôi, muốn nhiều thì phải đổ máu và muốn chất kho đầy 

thì tốn rất nhiều bộ xương. 

 

Đức Micae nói: Các anh rất giỏi nhờ chế tạo ra tiền bạc mà 

các anh sống chung được với loài người. Chừng nào con 

người biết giày đạp thì các anh sẽ bị xua đuổi ra khỏi thế 

giới cách xấu hổ. Nói rồi Đức Micae về trời. 

Sưu Tầm 
 

Xin gởi Đức Khôn Ngoan Ngài tới 

cho con biết điều đẹp ý Chúa (Tc Kn) 

 

HN. ThaoNhi 
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