ĐIẾU VĂN
Tv 145: “ tắt hơi rồi là trở về cát bui.Dự tính bao điều ngày ấy tiêu tan”
Nhạc vàng : “ qua “ nhớ tên Em trong trái tim “qua”.Tôi nhắc tên Minh mà long cảm thấy vui mừng!
A-Mối quan hệ hiên sinh:
- F. Minh ơi! Chúng ta biết nhau trong tình thày-trò từ 1976 tại Trưng Vương từ lớp 10-12,nhớ chứ?
- 3 năm hội nhập từ Taberd vào Trưng Vương, một ngôi trường XHCN! Nhiều chuyện vui buồn, đầy trắc
trở bi ai. Và chúng ta đã vượt qua tất cả với thắng lợi: “Con người không phải do Khỉ đẻ ra”.
- Thời gian Frere theo học Quản tri-Tâm lý rồi Thể duc Thể thao, chúng ta đã cùng đi trên con đường La
San Giáo dục, đã dìu F tới Tập viện, thật thú vị phải không Frere?
- Nhờ có khiếu Khải đạo cho thanh niên qua Điên thoại về ban đêm,đã dẫn đưa F. vào việc Giảng tĩnh tâm
cho giới trẻ, tu sĩ nam nữ, giới linh mục và cả các giám mục trên khắp mọi miền đất nước Bắc, Trung Nam,
cũng đã cho F nhiều vinh dự và đau khổ và cả đố kỵ nữa, nhưng cũng từ đó khoác trùm lên Frere khuôn mặt
kỳ thú của Đức Kitô. Chúng ta thường tâm sư với nhau và trợ lưc cho nhau: nhờ “Cùng chung và liên kết”
- Rồi chúng ta đã nhất trí: Frère dùng tài “năng động tập thể “ sinh hoạt trong các Sự kiện lớn của Tỉnh
Dòng La San và của các Địa phân từ Bắc chí Nam và Saigon, với các Đại hội giới trẻ. Frère đã là người đi
đầu và gần như độc quyền truyền bá linh đạo La San trong lãnh vực này trong suốt hơn chục năm. Các sinh
viên nam nữ đã đồng hóa F. Minh LS với sự chia sẻ Linh đạo LS : phải chăng đây là tình yêu Ơn goi LS Frère
truyền cho và đồng hành cùng các Cựu Học Sinh LS ? Và sau các Sự kiên này, chúng ta đã trao đổi và rút tỉa
kinh nghiệm tổ chức, Tuyệt quá phải không Frère ?
B-Sự Linh cảm…khác thường.
- “ Em linh cảm thấy mình chỉ sống đến…55 tuổi là cùng”, thực tế Chúa cho 59 tuổi đấy.
- “ Em thấy mình cứ sống phó thác, khi nào Chúa gọi thì OK”
- Ngày mồng 5 Tết Canh Tí, tự nhiên F phone cho tôi chúc tết và tâm sự: Xin lời cầu nguyện cho Bà Cố.
Bà cụ đang liệt giường và thở oxi . Rồi F tự nhiên kể lại chuyện đám tang bà Maria, mẹ tôi. “ thấy tội F quá
đi, một mình lo đủ mọi chuyện, nên em nhào vô giúp F, tuy ngày mai em thi trên Đại học. F. đã lo Thánh lễ
và động quan từ nhà tới nhà thờ Huyên Sĩ ”, không biết tới Phiên mình thì sao!’.F. ơi ! thì đây, Tỉnh Dòng và
SH giám tỉnh, các linh mục, các nữ tu, học sinh và anh em LS đã tỏ ra yêu thương F một cách đặc biệt đó.
- Về tin RA Đi của F cũng li kì : Sáng sớm ngày 31-1-2020, khoảng 7 giờ sáng, tôi nhận 1 cú phone của cô
em gái gọi tới hỏi:”có phải F. Minh mới qua đời không? Vì có người cho em biết như vây! Tôi trả lời: tầm
bậy. F Minh mới nói chuyện với anh hôm qua mà, có lẽ là bà cố. Xong, tôi phone cho F Minh nhiều lần,
nhưng chỉ nghe tiếng reng reng và câu trả lời của nhà đài; Chủ tài khoản bận không trả lời. RỒI, nhiều giờ
sau tôi mới nhận thông tin từ F Giám tỉnh, và sau cùng là tin từ VPGT. Sau cùng tôi phone cho cô em xin
lỗi…..Cám ơn, F đã cho gia đình tôi biết sớm…trước….
- Về những gì F. Minh và tôi nói với nhau, vào sáng 30-1-2020? F Minh nhắc lại lời chia sẻ của tôi: “Chỉ
có người đi Tu mới thật sự là có hiếu, ngoài ra không ai cả”- F.Minh nói: “Bây giờ em tin vào lời Frère…F.
nói đúng…Và chúng tôi chúc nhau có Hiếu Cha mẹ. và chia tay.
C- Hồi ức về F, Pierre Thái Sơn Minh.

- Sinh ngày: 12-1962 ( 59t)- nhận Áo Dòng: 18-8-1985- Khấn trọn đời: 29-6-2000 – Chúa gọi: 31-1-2020
- Nhập quan: 17g30 ngày 31-1-2020. - Lễ an táng 9g00 ngày 4-2-2020. Hỏa táng tại: Phước lac viên, Bìmnh
dương.
- F. Minh Ơi, F.Đại Arthur đây. Mình đang hồi ức về F Minh Cồ đây. Xin gởi theo F. câu thánh vịnh 145:
“ Tắt hơi rồi là trở về cát bụi.Dự tính bao điều ngày ấy tiêu tan”, phải không Minh ?
- Mừng cho F Minh đã Trả Hiếu cho Mẹ, đến giây phút cuối cùng của đời mình, gục té và đột xuất ra đi
về với Đức Hiếu, với Cha trên Trời.Và tôi tự an ủi mình bằng câu hát nhái Yêu thương: “Tôi nhớ tên
em trong trái tim tôi. Tôi nhớ Thươ ng em trong lá trong hoa.Tôi nhớ tên Minh, mà lòng còn nhớ thương
hoài”.
Rồi vào YouTube nghe 1 TU Sĩ hát bài :Cát bụi cuộc đời” mà nước mắt đoanh tròng. nhưng vui mừng và
hãnh diện vì F. Gục đầu vào lòng Chúa Thương xót người con La San có Hiếu trong thời đại Hôm nay.
f.ĐAI ARTHURFSC
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