
Suy nghĩ của tôi 

Ngày Chủ Nhật 18/11/2018. Vừa qua là ngày lễ mừng kính các thánh Tử đạo Việt Nam, và bài Lời Chúa nói về ngày 

cánh chung, ngày phán xét, ngày Chúa đến để xét xử nhân loại, tôi không biết ngày ấy là ngày nào, nhưng tôi biết 

chắc chắn là sẽ có một ngày tôi được Chúa phán xét cho cuộc đời mình sau khi tôi lìa cõi thế.  

Tôi suy luận ra là các người đã chết để làm chứng cho Đức Tin, họ 

đã được Chúa cất lên chỗ đặc biệt họ đã được là Thánh là các Thánh 

Tử đạo, và giờ đây chúng ta mừng kính các Ngài, tôi lại suy nghĩ tiếp 

tuy  bây giờ không có những sự việc Tử vì Đạo như ngày trước, xong 

ai có tình yêu thương cho những người mà mình ghét, tuy không 

phải là cho họ tiền nhưng ta cứ vui với họ, vì Chúa cũng từng bị sự xỉ 

nhục mà vẫn tha thứ cho họ thì ta không nên vì 1 cớ nhỏ để không 

thực hiện được điều Chúa dạy, tuy ta không chết để chứng minh 

Đức Tin nhưng việc làm khó mà ta làm được cũng ví như Đức Tin, Chúa nói Đức Tin phải có việc làm, chuyện Chúa 

dạy mà ta thực hành được thì Chúa vui vì ta đã đem Chúa đến với cuộc đời của ta như là điều Chúa dạy. và tôi tin 

rằng với Chúa thì Chúa chỉ muốn ta làm điều khi sống được tốt không phân biệt đời hay đạo, Tu sĩ hay Giáo dân, còn 

sự công bằng của Chúa thì không cứ là đem tiền nhiều cho những nơi cần cho mà không lo làm điều Chúa dạy thì 

cũng khi mà Chúa xét thì người mà làm điều tốt vẫn được ở chỗ Chúa trước có nghĩa là không phân biệt cao sang, 

giầu có hay là tu nghiệp mà là điều mình làm có được đem lại cho người khác vui hay không, đấy là điều Chúa muốn.  

Không ai biết ngày nào Chúa đến.  
Đừng lo âu hoảng hốt buồn sầu 
Tên tuổi ai Chúa biết từ lâu 
Không phân biệt sang giầu, nghèo mạt. 
Khi Dân Chúa bốn phương trời lưu lạc! 
Ai mà chê tiền bạc thú vui. 
Những đam mê, cờ bạc trong đời  
Mà từ chối, xong chết thì vẫn sợ. 
Chỉ ao ước khi khi đã ngừng hơi thở. 
Đừng dài lâu, làm đau khổ người thân. 
 *** 

 
Chúa dạy ta làm việc tốt lành 
Chúa lại cho tự do chọn lựa 
Khi ốm đau, hay đời sống không vui. 
Ăn uống say sưa hưởng thụ trong đời. 
Bệnh nguy hiểm, tiền tài cũng hết 
Bước đường cùng gia đình tan nát. 
Đừng nghĩ là Thánh Gía Chúa ban. 
Chúa muốn ta trong những việc làm 
Là yêu thương, khiêm nhường tha thứ 

Bác ái giúp cho người nghèo khổ 
Khi ta chết mang đi chỉ có 
Những việc làm, Chúa dạy ta làm 
Dù chức quyền, giầu có nghèo hèn. 
Đến tay trắng, khi về tay trắng. 
Chúa không hỏi ta, tội nhiều hay ít. 
Chúa xét ta, những việc ta làm. 
Có khiêm nhường, bác ái yêu thương. 
Nếu không có, Thiên Đường đóng cửa. 

 
Dân Nam 20/11/2018.       
 
   


