
  

  

  

  

LÁ THƯ TÌNH GỬI MỘT NGƯỜI BẠN THÂN 
  

Con thân mến, 

  

Con có khỏe không? Thầy muốn gửi đến con những dòng chữ này cho con biết rằng Thầy yêu 

mến và lo lắng cho con. Hôm qua, Thầy thấy con đang nói chuyện với bạn con. Thầy đợi cả 

ngày, hy vọng con cũng sẽ đến nói chuyện với Thầy nữa. Trời gần tối, Thầy tặng con hoàng hôn 

để tiễn biệt một ngày, và Thầy gửi xuống cho con một làn gió mát để con được nghỉ ngơi thoải 

mái - và Thầy đợi con. Nhưng con tuyệt nhiên không đến. Ừ, con ơi, Thầy buồn lắm - nhưng 

Thầy vẫn thương con vì Thầy là Bạn con.  

  

        Tối qua Thầy thấy con thiếp ngủ và Thầy muốn vuốt ve đôi lông mày của con nên Thầy đổ 

ánh trăng xuống gối và chiếu sáng mặt con. Một lần nữa, Thầy lại chờ đợi, những muốn bay 

xuống để Cha con ta cùng hàn huyên tri kỷ.  Thầy có biết bao nhiêu quà để dành cho con! Sáng 

ra, con thức dậy trễ và vội vã đi làm. Nước mắt Thầy hòa lẫn nước mưa.     

  

Hôm nay trông con buồn quá - cô đơn quá. Tim Thầy bỗng quặn đau vì Thầy hiểu. Bạn Thầy 

xưa kia đã từng bỏ rơi Thầy và nhiều lần họ cũng gây đau buồn cho Thầy, nhưng Thầy vẫn 

thương các con.          

  

Ôi, phải chi con chịu khó nghe Thầy! Thầy thương con! Thầy muốn nói điều này với con trong 

bầu trời biếc, và trong yên lặng của ngọn cỏ xanh hiền hòa. Thầy thì thầm và thổi lòng thương ấy 

qua lá cây cùng muôn sắc hoa tươi thắm. Thầy la lớn tình Thầy thương con trong những ngọn 

suối núi rừng trùng điệp, và dạy cả những bài ca tình thương cho chim muông hát. Thầy mặc cho 

con hơi ấm mặt trời và xức hương thơm thiên nhiên vào bầu khí quyển. Tình Thầy thương con 

sâu hơn biển cả và lớn hơn bất cứ cái gì vĩ đại nhất mà đầu óc con có thể tượng tượng ra được. 

Ôi, phải chi con biết Thầy muốn đồng hành và chuyện vãn với con như thế nào! Cha con ta có 

thể ở mãi mãi bên nhau trên trời đến thiên thu vạn đại.        

  

Thầy biết cuộc đời dương thế vất vả lắm; Thầy biết rõ lắm mà! Và Thầy muốn giúp con. Thầy 

muốn con gặp Cha Thầy. Cha Thầy cũng muốn giúp con nữa. Cha Thầy như vậy đó, con biết 

không. Con cứ việc gọi Thầy bất cứ lúc nào - hỏi Thầy - chuyện vãn với Thầy! Ôi, con ôi, con 

đừng quên Thầy nhá. Thầy có biết bao nhiêu điều muốn chia sẻ với con.      

  

Thôi, Thầy không quấy rầy con nữa đâu. Con được tự do nếu muốn chọn Thầy. Con có toàn 

quyền quyết định. Thầy đã chọn con, nên Thầy sẽ vẫn đợi con, vì Thầy thương con! 

  

Bạn của con,  

Giêsu  

  

Suy gẫm của người nhận thư:  Các bạn thân mến ơi, Chúa Giêsu Thánh Thể hằng chờ đợi 

chúng ta mỗi ngày trong Nhà Tạm. Tiếc thay, phái cấp tiến đang tìm mọi cách phá bỏ việc tôn 

sùng Thánh Thể Chúa để hạ thấp Thánh Lễ xuống hàng nghi thức kỷ niệm! Chúng ta hãy năng 

đến thờ lạy Chúa Thực Sự hiện diện trong Mình Thánh để an ủi Chúa và để được Chúa an ủi 

trước khi quá muộn! Đôi đầu gối vẫn là đòn bẩy mạnh nhất của Kitô hữu chúng ta đó, có phải 

vậy không ?  

         

  



 


