DOI SONG TAM LINH # 5 = CANG LON TUOI CANG DOI MOI

Đời Sống Tâm Linh # 5 :

CÀNG LỚN TUỔI CÀNG ĐỔI MỚI

Một số Gia trưởng, quý vị bị ám ảnh bởi sức khoẻ thể xác, tập luyện hàng ngày, ăn sinh tố,
thức ăn bổ dưỡng. Mặc dù thân thể ta đang thực sự là già nua đi không thể tránh được theo thời
gian.

1- Ở lứa tuổi hai mươi và ba mươi quý vị nghĩ rằng mình vô địch; nhưng trong những thời gian
kế tiếp thị giác bắt đầu suy yếu, rồi đầu gối lỏng kêu lắc cắc, lục cục., rồi tâm trí nghễnh ngãng
hay quên. Chúng ta cố gắng đối diện với sự thật, cố gắng duy trì sức khỏe thể xác được lâu dài,
để được sống lâu bên gia đình và hưởng những tiện nghi của văn minh xã hội trong thời đại mới
chóng qua này.

2- Thế rồi càng ngày quý vị càng suy giảm về thể chất, nhưng về tâm linh thì không hẳn như
vậy. Dù tin hay không tin, vẫn có thể đẹp thêm theo tuổi tác. Đó là điều thánh Phaolô ngụ ý khi
ông nói: “Dù con người bề ngoài của chúng tôi có tan đi, thì con người bên trong của
chúng tôi ngày càng đổi mới”. (2Cor 4, 16)

*Cảm nghĩ : Ở đây thánh Phaolô cho đối lập: một bên là tăng trưởng tâm linh, một bên là suy
tàn thể xác. Con người bên ngoài thì tương tự con người cũ (x. Ep 4, 22 và Cl 3, 9). Ngài đối
chiếu khi thì bên trong, khi thì bên ngoài, khi thì trong thân xác, khi thì ngoài thân xác, khi thì
con người cũ, khi thì con người mới (Ep 4,22-24). Vì con người cũ là con người lệ thuộc tội lỗi và
những đam mê xấu, con người mới là con người được biến đổi trong Chúa Thánh Thần. (x.Rom
7,7-25).
Nhiều người trong chúng ta sợ già cùng với mọi rắc rối của nó; nhưng
khi chúng ta dần dần bị tước đoạt mọi thứ vốn yểm trợ mình dù là của cải, sức khoẻ, phẩm giá,
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sắc đẹp…thì chúng ta còn có Thiên Chúa, Người đang hiện diện bên ta qua con người và vạn
vật, vũ trụ chung quanh. Cho nên dù có già cỡ nào, cũng không là quá trễ để đào sâu Lời Thiên
Chúa cho Thần Khí đổi mới tâm hồn, và đầu tư càng nhiều thời gian hơn cho đời sống tâm linh
của mình.

Các Gia trưởng, quý vị sẽ thấy được phần thưởng ngay bây giờ và mai sau. Nhớ ! bạn càng
lớn tuổi , bạn càng tươi trẻ và đẹp thêm.!

Hoa thơm cỏ lạ: Để đẹp thêm theo tuổi tác và thể xác, Bạn hãy luyện sức khoẻ cho Tâm
Linh.

Phó tế: Nguyễn Định Sưu Tầm * johndvn@yahoo.com
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