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*Ca Ngợi Chúa Khi Người Thân Qua Đời*

Trong Thánh Lễ cầu hồn ngày 2/11/2019 tại nhà thờ Thánh Linh có 4 linh mục và 3 thầy
Phó Tế cùng dâng Thánh Lễ với cộng đoàn mà đa số là các thân nhân của những người
quá cố trong năm 2019 này.

Thánh Lễ được diễn ra với ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Cha Joseph vốn là cha Tuyên Uý tại bịnh viện Đại Học UCI nên cha giảng về một cảm
nghiệm mà theo cha là rất đáng làm. Đây là nội dung bài giảng :

"Hôm ấy tôi được gọi đến để ban các Bí Tích cuối cho một phụ nữ người Mỹ. Khi tôi đến
thì có 6 phụ nữ khác đứng chung quanh giường bà. Đó là 3 người chị em, hai cháu gái và
một con gái của bà.

Bà lần lượt cười với từng người thân và bình tĩnh lãnh nhận các Bí Tích cuối với một nụ
cười bình thản. Thế rồi bà ra đi trong bình an.

Ngay lúc bà ra đi thì cả 6 người thân cùng cất tiếng hát Thánh Ca, một bài hát thông
thường mà ai cũng thuộc. (Chắc là bài Amazing Grace).

Lúc ấy có một nữ bác sĩ tình cờ đi ngang qua phòng. Bà ta vội vã đi tìm cây đàn guitar và
đến cùng đàn hát chung với gia đình để tiễn đưa người quá cố đi về cõi vĩnh hằng."
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Tôi cho rằng đó là một việc làm đáng khen. Không khóc lóc níu kéo làm cho người chết đi
không đành."

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH:

1. Hát thánh ca là một lời nguyện tốt nhất. Chúng ta có thể đọc Thánh Thi, Thánh Vịnh
như:

- Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ................"

- Sự Sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi..................."

2. Hãy bắt chước văn hoá người Mỹ: Vui Mừng và cầu nguyện trong niềm vui,

3. Trong đám tang, hãy celebrate và kể lại cuộc đời người quá cố bằng những câu chuyện
vui, những đức tính của người ấy.

4. Hãy giữ lòng thanh thản, vui mừng thay vì sầu khổ, khóc lóc.

5. Hãy mừng vì người thân của mình được về với Quê Trời, nơi không còn nước mắt và đau
khổ.

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