CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 12

Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 12

KIỄN NHẪN VÀ BỀN TÂM

Khi làm việc gì mà bị thất bại hoặc gặp họan nạn trong đời sống, tôi thường hay chán
nản và ghen tương với người khác.

1- Các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả cũng có tính giống tôi khi ông bị vào ngồi tù. Nhưng ông
Gioan lại được Đức Giêsu khen là người dũng cảm và kiên trung, thật xứng đáng là Tiền hô của
Đấng Mê-si-a mà tiên tri Ma-la-khi đã nói.

2- Hôm nay, tôi đang có bổn phận trọng trách trong Gia đình, Giáo xứ hay Xã hội, tôi đã tỏ ra
kiên cường hay nhát nhúa, ngay thẳng hay nịnh bợ để cầu lợi chóng qua.

3- Ông Gioan sống sống trong sạch thì họ cho là điên dại, Đức Giêsu sống đơn giản, hoà mình
với mọi người thì họ cho là không đạo đức. Vì các kinh sư và phái Pha-ri-sêu họ cố chấp, kiêu
căng tự cho mình là khôn hơn người khác. Nếu tôi thực sự theo Chúa Giêsu cũng đón nhận
những hậu quả như vậy.

Vì thế, thánh Gia-cô-bê khuyên tôi như sau: “Anh em hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí,
vì Chúa quang lâm đã đến gần rồi,” (Gc 5, 8)
Thật vậy, nhẫn nhục là hành trang phải có vào Nứơc Trời để tôi khỏi bị xét xử.

Ptế Định Nguyễn Sưu Tầm
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CẢM THÔNG LÀ HÀNH ĐỘNG

Quan Tâm Đến Người ở gần mình nhất

Chuyện kể : Trong một phiên tòa xử một anh ăn trộm ổ bánh mì. –Quan tòa hỏi: Tại sao anh
ăn trộm ổ bánh mì?

- Anh trả lời: Vì tôi không có tiền mua thứa ăn cho 3 đứa con đang bị đói ở nhà đã mấy ngày
nay.

- Quan toà nói: Thật là tội nghiệp! nhưng theo luật vẫn phải thi hành. Vậy tôi phạt anh 15$ về
tội ăn trộm.

- Anh nói: Tôi lấy tiền đâu mà trả tiền phạt.

- Quan tòa liền mở bóp lấy 15$ đưa cho anh và nói: Đây anh lấy số tiền này để nộp phạt. Rồi
ông nói với những người tham dự phiên tòa nói: Anh chị em là những người cùng sống trong
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một khu phố với nhau mà để cho người anh đây đói phải đi ăn trộm. Vậy tôi phạt mỗi người 50
xu vì đã không để ý quan tâm đến những người nghèo khổ trong cùng khu xóm.

- Ông Cảnh sát giữ trật tự đã bỏ mũ xuống, tự ý bỏ vào 50 xu và chuyển đến từng người trong
phiên tòa để đóng nộp phạt. Hôm sau trên trang đầu của báo thành phố in một tựa đề thật lớn:
“Quan tòa phạt 75$ vì không quan tâm tới người nghèo khổ.
(nên hiểu về cả thể xác lẫn tinh thần)

* Câu chuyện này có thật, đã xẩy ra trong phiên tòa vào khoảng năm 1920 tại thành phố Nữu
Ước. Ông quan tòa này chính là ông LaGuardia, thị trưởng của New York bấy giờ.

Lòng Cảm thông và nhân từ đã vượt trên sự công bằng với một tình yêu thương cao thượng
nhất ! Không chỉ giải quyết cho người ăn trộm lúc đó, mà còn giúp con người vựơt ra khỏi ra
khỏi hoàn cảnh hiện tại để được đổi mới.

Sưu

tầm Định
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