ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - ĐAU KHỔ CHÓNG QUA

Chi Tran

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

MUỐN ĐƯỢC RỖI PHẢI CHỊU KHÓ

Đau khổ chóng qua

-Con ơi! Đừng nao núng trong công việc đã khởi công vì Cha, cũng đừng thất đảm vì đau khổ!
Trái lại trước mọi biến cố, con hãy nhớ lời Cha hứa mà tự phấn chấn và an ủi.

Cha có đủ phương tiện để thưởng con một phần thưởng không đo lường được.

Không phải con sẽ sống mãi trên đời mà chịu vất vả, con cũng sẽ không phải đau đớn giằn vặt
mãi đâu.

Rán chờ chút nữa, con sẽ thấy những đau khổ kết liễu.

Sẽ đến lúc hết vất vả, hết xao xuyến.

Tất cả mọi cái cùng qua đi với thời gian, đều kém giá trị và ít lâu bền.

Con hãy cứ tiếp tục làm việc con đang làm, hãy làm cho trung tín trong vườn nho Cha và chính
Cha sẽ nên phần thưởng cho con.
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Con hãy viết, hãy đọc, hãy hát, hãy than, nín lặng, cầu nguyện, chịu đựng cho nhẫn nhục mọi
ngược đãi, muốn sống muôn đời, phải chiến đấu từng ấy và hơn nữa.

Phần thưởng vô hạn

Một ngày kia con sẽ được bình an: ngày đó duy mình Chúa biết. Lúc đó sẽ không có ngày và
đêm như ở đời hiện tại, nhưng sẽ sáng vĩnh viễn, sáng vô hạn. Bình an tồn tại và nghỉ ngơi
vững chắc.

Lúc đó con sẽ không còn nói: "Ai sẽ cứu tôi khỏi xác chết này" (1)[clix].

Con cũng chẳng kêu "tội nghiệp! hạn lưu tôi kéo dài mãi"(2)[clx].

Vì lúc đó sẽ không còn chết, và cái sống sẽ là cái sống hoàn bị, không còn áy náy, mà sẽ vui
mừng hoàn toàn, hiệp hoan êm dịu và vinh hiển

Trời là vinh phúc hoàn hảo

Này, giá có thấy được triều thiên bất diệt của các thánh trên trời, giá con xem thấy vinh hiển của
những người mà xưa kia đời cho là đáng khinh và không đáng sống đang hưởng, hẳn con sẽ hạ
mình ngay xuống đến đất và thích tùng phục mọi người hơn là cai trị một người. Con sẽ không
thèm những ngày vui sống ở đời, mà sẽ thích chịu đau khổ vì Chúa, và giá phải kể vào số
những người bị đời khinh, con lại cho là đại lợi.

Giá con cảm thấy rõ như thế, giá co thâm tín cho sâu xa được thế, chắc con sẽ không dám
phàn nàn một nửa lời.
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Còn gì nặng nhọc mà con không muốn chịu để được sống muôn đời!

Được hay mất nước thiên đàng không phải chuyện thường đâu!

Con hãy ngước nhìn lên trời, Cha đây với toàn thể các Thánh của Cha. Các Ngài đã chiến thắng
cuộc đại chiến ở đời, giờ đây các ngài vui thỏa, giờ đây các Ngài được an ủi, giờ đây các Ngài
không còn phải sợ sệt, giờ đây các Ngài đang an nghỉ và ở với Cha đến muôn đời trong nước
Đức Chúa Cha.

SUY NIỆM

"Những đau khổ đời hiện tại làm cho ta nên cao thượng và đem lại cho ta một vinh hiển
bất diệt". Chính vì thế mà ta thường nghe nói: đau khổ có một năng lực cứu rỗi.

Chúa không đòi ta phải tìm những đau khổ lớn lao- những đau khổ cần phải có đức anh hùng
mới chịu nổi- Chúa chỉ đòi ta vui chịu cho nhẫn nhục những đau khổ thường ngày.

Để đau khổ ta chịu có nhiều năng lực cứu rỗi, ta hãy hiệp nó với những đau khổ của Chúa
Kitô và nói như Thánh Pau-lô: "Tôi hoàn tất cái còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa
Giêsu Kitô".
Lạy Chúa! Con vui nhận mọi khổ giá Chúa trao cho và vác tới cùng và chết với Chúa trên núi
Ca-va-ri-ô của chức vụ con.
Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS
Linh mục LÊ BÁ TƯ
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