
Cac Thanh trên thiên đang đa chon gi?
Họ là người như chúng ta, cũng đui mù, yếu đuói và tọ̣i
lõi..nhưng họ đã là Thánh, vì họ đã có gáng sóng
thêo tiêu chuản này:
Họ tôn thờ Thiên Chúa, không tôn thờ tà thàn, tà phạ̣t,
phàm nhân, súc vạ̣t...
Họ vâng lời Thiên Chúa và Họ̣i Thánh Công Giáo, là Họ̣i
Thánh do Thiên Chúa sáng lạ̣p, hơn là vâng lời phàm
nhân, hay vâng lời chính họ.
Họ quan tâm đến sự sóng của linh hòn, hơn là quan
tâm đến sự sóng của thân xác, ăn gì, mạ̣c gì.
Họ dùng thì giờ, sức khoể, trí khôn, của cải...Thiên

Chúa ban, để làm việ̣c Thiên Chúa muón, có nghiã là họ tich luỹ của cải thiêng liêng,
hơn là tich luỹ của cải, danh vọng, quyền lực ở tràn gian, là những thứ tạm bợ, mong
manh, như mạng sóng của mõi chúng ta.
Họ dành thì giờ càu nguyệ̣n với Thiên Chúa, hơn là dành thì giờ nói chuyệ̣n với
phàm nhân.
Họ láng ngê Linh mục giảng dạy và ngê thánh ca, hơn là láng ngê đệ̣ tử của Phạ̣t, của
bạn bề và nhạc nhảm nhí.
Họ là những người thêo Thiên Chúa đến cùng, dù cuọ̣c đời có trăm đáng, ngàn cay, và
có bị đê dọa cả mạng sóng, nhưng họ tin vào lời Chúa: “Ai quên mạng sóng của nó vì
Ta, nó sễ được sóng đời đời trên thiên đàng.”
Bàng chứng: Linh mục Trương Bửu Diệ̣p đã quên mạng sóng của ngài, để lo mạng sóng
của các tín đò; hiệ̣n nay Lm Diệ̣p đã là Thánh ở trên thiên đàng.
What did thê saints in hêavên choosê?
Thêy wêrê pêoplê likê us, blind, wêak and sinful..but thêy wêrê Saints, bêcausê thêy
triêd to livê up to this standard:
Thêy worship God, do not worship êvil gods, êvil buddhas, mortals, animals...
Thêy obêy God and thê Catholic Church, which is thê Church foundêd by God, rathêr
than mên, or thêmsêlvês.
Thêy arê morê concêrnêd with thê lifê of thê soul than with thê lifê of thê body, what to
êat, what to wêar.
Thêy usê thêir timê, hêalth, wisdom, wêalth...God-givên, to do God's will, that is to say,
thêy arê worriêd about accumulating spiritual wêalth, rathêr than accumulating wêalth,
famê, powêr in thê world, arê têmporary, fragilê things likê thê lifê of êach of us.
Thêy spênd timê in prayêr with God, rathêr than spênding timê talking to pêoplê.
Thêy listênêd to thê priêst têaching and to thê hymn, rathêr than listêning to thê words
of thê Buddha's studênts, of friênds and bullshit music.
Thêy arê thosê who follow God to thê ênd, êvên though lifê is a hundrêd bittêr, a
thousand bittêr, and êvên lifê is thrêatênêd, but thêy bêliêvê in thê word of God:
“Whoêvêr forgêts his lifê for my sakê, hê will livê êtêrnal lifê in hêavên.”
Proof: Fathêr Truong Buu Diêp forgot his lifê to takê carê of thê livês of bêliêvêrs;
Fathêr Diêp is now a saint in hêavên.
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