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SỢ CHẾT
HAY KHÔNG SỢ CHẾT
“Thứ bốn Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức
Mẹ”. Đây là câu ngắm thứ tư của Năm sự Mừng trong mười lăm ngắm tràng hạt Mân Côi.
Lẽ thường người ta chuẩn bị cho mọi việc ít ai lo chuẩn bị cho mình một cái chết lành
thánh. Lý do ai cũng sợ chết, cho nên kiêng dè cái chết đến độ không dám nhắc nó… thế là lơi
lỏng luôn cả chuẩn bị, dù biết chuẩn bị thì vẫn tốt hơn.
Đúng thế! Nhiều người không chuẩn bị, đã vậy còn phó mặc cho số phận. Vậy chúng ta
thử tìm một giải pháp giúp chuẩn bị. Giải pháp này có ba nội dung:
Nội dung 1: Sống Lời Chúa.
Hai điểm nổi bật trong toàn bộ Lời Chúa đó là kính Chúa và yêu người. Dành mọi ưu tiên
cho Chúa và bớt giận, ghét, để bụng với tha nhân.
Nội dung 2: Tập bớt quyến luyến “sự đời”.
“Sự đời” là gì? - Là của cải vật chất và những mối dây quyến luyến trong tình cảm nhân
loại. Bớt quyến luyến bằng cách quy đổi của cải vật chất ra của cải thiêng liêng, quy đổi sự
quyến luyến tình cảm nhân loại thành sự quyến luyến với Chúa, với Đức Mẹ, với Tin Mừng…
Khi lòng trí càng rời xa “sự đời” bao nhiêu người ta càng nhẹ nhõm bấy nhiêu.
Nội dung 3: tập luôn hướng về trời.
Chúa từng nói của cải các ngươi ở đâu thì lòng trí các ngươi ở đó. Vậy nếu của cải là
những sự thiêng liêng thì lòng chúng ta lúc nào cũng hướng về trời, nơi chứa của cải thiêng
liêng.
Khi ba nội dung trên được thực hiện, người ta bớt sợ chết. Có ít sợ chết mới dễ nhìn
thẳng cái chết của chính mình. Sau đó thanh thản chuẩn bị cho mình một cái chết “đổi đời”.
Nhân cái chết đột tử của thiên tài ca nhạc Mỹ, Michael Jackson.
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