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Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật thứ V Mùa Chay, Năm C
Ngày 3 tháng 4, 2022 - LM NGUYỄN AN NINH
Phúc Âm Ga 8: 1-11
Người Đàn Bà 2 Ngàn Năm Trước
Đó là tựa đề của bài hát mà nhạc sĩ Song Ngọc đã viết để vinh danh lòng thương xót
Chúa, qua câu truyện lừng danh trong Phúc Âm như sau:
Lúc ấy, Chúa đang ở Jerusalem, thì những người Biệt phái dẫn đến trước mặt Ngài một
người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ cố ý gài bẫy Chúa. Họ nói: "Thưa
Thày,
theo luật Mai Sen, thì người đàn bà này phải bị ném đá cho chết. Còn Thày, Thày dậy
sao?"
Chúa Giêsu không trả lời. Ngài ngồi xuống, lấy ngón tay mà viết trên đất. Họ gặng hỏi
mãi, Người mới ngửa đầu lên mà nói "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá trước đi.".
Rồi
Người lại cúi xuống mà viết tiếp.
Tẽn tò, họ dần dần rút lui. Bắt đầu từ những người già nhất
Một lúc nữa, không thấy động tĩnh gì, Người đứng lên, hỏi: "Họ đâu cả rồi ? Không ai
kết án chị ư?". Người đàn bà trả lời: "Thưa không ạ". Chúa Giêsu nói : "Ta cũng không
kết án
chị. Hãy về, nhưng đừng phạm tội nữa.

Wao! Chúa thật khôn ngoan Thật bao dung. Ngài vừa thoát bẫy, vừa bịt mồm những kẻ
gian ác, vừa tha thứ cho tội nhân, vừa dạy bài học cho những ai thích tố cáo người khác.
Ngài
thật là Chúa.
Ôi lòng bao dung của Chúa thật hải hà. Dù tội lỗi tôi đến đâu, tôi sẽ không thất vọng
Không thể thất vọng được.
Thư thái tuổi già
Ngẫm cái thân già thấy cũng hay
Đi trong đêm tối giữa ban ngày
Chẳng còn trông thấy hoa hồng trổ
Chẳng còn trông thấy cánh chim bay
Chỉ có cái computer làm bạn
Đêm ngày gõ phím suy niệm lời Chúa
Sớm tối quanh hè chuỗi trên tay
Tám mươi, khuyết thị, vẫn còn may
Ơn Trời, lộc nước ăn chẳng hết
Giấc ngủ đêm đêm vẫn mượt mà
Tạ ơn Chúa, tạ ơn đời
Cho lòng thanh thỏa nghỉ ngơi tuổi già
Dẫu đời vẫn lắm phong ba
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An tâm vững lái thuyền ta vào bờ
( Mến tặng các Bạn Già, ngày 25 tháng 3, 2022 - Sinh nhật 81 của người mù bên
Ngũ Đại Hồ Michigan)
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