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BẢY LÁ THƯ TÌNH CỦA CHÚA GIÊSU VIẾT TỪ TRÊN THÁNH GIÁ
Lá thư tình yêu thứ sáu

Lời Chúa: "Mọi sự đã hoàn tất". Gioan 19:30

Con yêu dấu của Thầy,
Để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha, Thầy đã phải đi qua 14 đàng Thánh Giá đau thương.
Con thấy đó, đường thương khó của Thầy là đường lên đỉnh đồi, vì thế Thầy đã ngã lê bước và
ngã xuống đất nhiều lần, nhưng Thầy đã đứng dậy tiếp tục bước đi. Mỗi lần ngã xuống đất, Thầy
lại nghĩ tới sự sa ngã của Adam - Evà, của vua Đavít, của Giuđa và cái ngã ngựa của Phaolô.
Những cái ngã này đều khác nhau vì mỗi người có sự yếu đuối riêng của mình.
- Evà đã sa ngã vì trái táo kiêu ngạo.
- Đavít sa ngã vì sắc dục.
- Giuđa đã sa ngã vì tiền bạc.
- Phaolô ngã vì đi tìm bắt các Kitô hữu của Thầy.
Đằng sau sự sa ngã chính là bản tính xác thịt yếu đuối, danh vọng thế gian và quyền lực
của sự dữ. Mỗi lần ngã là mỗi lần đau, mỗi lần đau là mỗi bài học để đời cho bản thân mình.

Cuộc đời của mỗi người là một cuộc chạy đua.Trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả
mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Con hãy chạy thế nào để chiếm cho
được phần thưởng không bao giờ hư nát. Là lực sĩ điền kinh, con phải kiêng cữ đủ điều để hoàn
tất cuộc đua. Như Thầy, Thầy đã đạt tới đỉnh núi sọ. Thầy đã chiến thắng sự chết và thần dữ.
Thầy đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại.

Con thân mến, con hãy dành dành ít thời gian nhìn lại cuộc đua của con xem, con đang chạy
đua ở đua trường nào và mức độ ra sao?
- Nếu là tu sĩ thì con đang chạy đua để mang nhiều linh hồn về cho Thầy. Trong cuộc đua
này con hãy đạt cho được đức Khiết Tịnh, Khó Nghèo, Vâng Phục.
Không phải bao nhiêu thánh lễ, công trình con đã làm, nhưng bao nhiêu sự khiết tịnh,
khó nghèo và vâng phục con đã sống mới thật trân quý.
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- Nều con là vợ chồng, thì con đang chạy đua để xây dựng một giáo hội nhỏ thánh thiện
của Thầy nơi gia đình của con. Trong cuộc đua này con hãy đạt cho được sự chung thủy,
yêu thương, cảm thông và hiệp nhất.
- Nếu con là bậc là người con, thì con đang chạy đua để đạt cho được lòng thảo kính cha
mẹ. Trong cuộc đua này hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Thầy, vì đó là điều phải
đạo.

Con còn một cuộc đua khác nữa cũng không kém quan trọng, đó là chạy đua với chính mình.
Con hãy chạy làm sao để thắng được xác thịt và cái tôi to lớn của mình. Thầy biết có lúc con sẽ
sa ngã. Con hãy tìm sức mạnh nơi Thầy và hãy can đảm đứng lên. Hãy nhìn về phía trước vì
Thầy đang đứng chờ đợi con ở cuối đường.

Vì con đang ở trong cuộc đua, con cần kiêng cữ để có thể đạt tới đích. Con hãy quyết tâm
kiêng cữ hay từ bỏ một điều xấu nào đó như là một dấu chỉ con đang xé lòng vì yêu mến
Thầy.

Thầy của con,

Giêsu, tình yêu.

-------------------------------------------
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