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"Đại dịch là cơ hội cho ta làm lại, sửa chữa lại, sống lại".

ÂÂ - Lời Khuyên Nhủ của Đức Thánh Cha Francis:

Đây là thời gian quí báu."

1/ Đại Dịch là cơ hội cho ta làm lại. Chủ nghiã vật chất, chạy theo nhu cầu. Lòng ích kỉ
trong mỗi cá nhân lớn nhanh kỉ lục che lấp mọi thứ thuộc về tâm linh. Đơn vị gia đình là
một giáo hội nhỏ nhất bao gồm cha mẹ và con cái khôn lớn hầu hết đều chạy theo nhu
cầu làm thoả mãn cho riêng mình. Như vậy, Đại Dịch chính là cơ hội cho mỗi người
chúng ta phản tỉnh tức thời để làm lại cuộc đời tránh ánh mất chính mình.

2/ Đại Dịch là cơ hội cho ta sửa chữa lại. Căn phòng tâm linh của riêng mỗi người chúng
ta xem ra đã xuống cấp thê thảm, chỉ vì chúng ta không có một giây phút nào trong một
ngày thèm ngó ngàng gì đến mức tàn phá thảm khốc của nó theo thời gian. Những bề bộn
trong tâm hồn đã xếp nếp lộn xộn tưởng như quen mắt dần, nên trở thành vô cảm. Vậy thì
Đại Dịch chính là cơ hội có một không hai cảnh tỉnh bạn và tôi lo tu sửa lại căn phòng
nội tâm trước khi qúa muộn.

3/Đại Dịch là cơ hội làm cho ta sống lại.Ngồi ngẫm nghĩ, chúng ta cứ yên trí rằng phần
xác của mình đang sống, trong khi phần nội tâm thực sự đã chết. Lý do duy nhất là do
chúng ta chỉ sống cho phần xác, lo toan công ăn việc làm, ngược lại chúng ta chẳng đoái
hoài gì đến phần tâm linh.

Nếu thân xác cần thức ăn, của uống để nuôi thân – phần tâm linh cũng có những nhu
cầu cần thiết. Cho nên, Đại Dịch này hẳn nhiên là cơ hội ngàn năm một thuở đánh động
lương tâm BẠN VÀ TÔI cần kíp trở về với chính mình, để hồi sinh tâm hồn mình đã bất
động từ lâu rồi.
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"Đây là thời gian quí báu" đó là Lời Khuyên nhủ của Đức Giáo Hoàng Francis. Ý nghĩa lời
khuyên nhủ của Người Cha Chung của toàn thể Giáo Hội Công Giáo trên khắp điạ cầu có
lẽ gói gọn trong ba điều mà Mẹ Fatima đã nhắn nhủ Nhân loại khi Mẹ hiện ra tại Fatima,
Nước Bồ Đào Nha.

*Năm 1917: Hãy năng lần hạt Mân Côi – Tôn sùng Trái Tim Chúa & Đức Mẹ - Cải thiện đời
sống. Chúng ta làm sao có thể đoan chắc rằng mìnhkhông thể bị lây nhiễm Corona Vũ
Hán. Một khi bất ngờ bị lây nhiễm rồi, giờ lâm chung đến thật lẹ trong cô đơn. BẠN VÀ
TÔI không còn được phép gặp lại những người thân yêu nhất để từ giã nữa lần cuối cùng.

Vì thế, ai không tận dụng thời gian quí báu này để lo sửa mình, chuẩn bị sẵn sàng để đi
về đời sau, e rằng chúng ta sẽ tuyệt vọng.

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Wesite ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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