CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - NAM TAY CHA

Nắm Tay Cha

NGUYENTHI LEYEN CHUYỂN

Một cô bé và đi ngang qua cây cầu. Cô bé sợ nên hỏi cha :
"Cha ơi, con có thể nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông không?"
Cha đáp:
"Con yêu, không được, chính Cha sẽ nắm tay con đi."
Cô bé nói: "Như vậy thì có khác nhau gì đâu ?"
Cha đáp.
"Rất khác đó con ơi."
Và người cha nói tiếp: "Nếu con nắm tay cha và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con
thả tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con, con biết là cho dù điều gì xảy ra, cha sẽ không bao
giờ buông tay con ra."
Thiên Chúa không bao giờ buông tay chúng ta ra. Ngài luôn nắm chặt tay chúng ta để dìu
chúng ta đi qua những khó khăn của giòng đời. Cho dù, đã nhiều phen chúng ta cố tình buông
tay khỏi tay Chúa. Cho dù chúng ta muốn vuột khỏi tầm tay Chúa, Chúa vẫn níu kéo chúng ta
và gìn giữ chúng ta. Vì Chúa biết một khi chúng ta vuột khỏi tầm tay Chúa, sẽ phải đối phó với
biết bao cạm bẫy của Sa tan, của sự dữ. Chúa biết một khi chúng ta vuột khỏi tầm tay Chúa, sẽ
lạc vào những ảo ảnh của danh lợi thú mau qua.
Tình yêu Chúa đời đời vẫn là thế! Nhân ái - bao dung và nhẫn nại. Tình yêu của Ngài luôn ân
cần với từng người chúng ta. Ngài ví cuộc đời chúng ta như con chiên đi lạc, như đồng tiền đã
mất. Ngài đã tức tốc đi tìm mà không màng đến những con chiên còn lại và cũng không tiếc sót
mở tiệc ăn mừng khi tìm thấy đồng tiền đã mất. Ngài còn ví tình yêu của Ngài như người cha
nhân ái bao dung. Một người cha đã chia gia tài cho con, thế nhưng nó lại dùng của cải để ăn
chơi, để vượt ra khỏi mái nhà của cha. Nó đàn điếm đến nỗi thân tàn ma dại. Thế mà, chỉ cần
thấy nó trở về, Cha đã quên hết quá khứ tội lỗi của con, và còn ban lại quyền làm con mà nó đã
tự đánh mất.

Vâng, tình yêu Thiên Chúa thì bao dung và không giới hạn. Tình yêu của Ngài luôn chậm bất
bình và rất mực khoan dung. Tình yêu ấy Ngài đã thể hiện qua sự bao dung dành cho Adam –
Eva. Ngài không đoạn tình với ông bà, dù rằng ông bà đã cố tình quay lưng lại với Chúa. Ngài
không bỏ rơi dân Ngài đã tuyển chọn, cho dù họ cố tình không để Chúa dẫn dắt họ. Tình yêu
ấy, hôm nay Ngài vẫn dành cho chúng ta. Ngài vẫn kiên nhẫn với lỗi lầm chúng ta. Ngài vẫn vui
mừng khôn xiết khi thấy chúng ta ăn năn trở về. Ngài sẽ ân cần choàng chiếc áo ân sủng và
ban thưởng gia tài trên trời cho chúng ta.
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Làm người ai cũng có những lầm lỗi. Ai cũng có những bước chân lầm lạc. Điều quan yếu là biết
tỉnh thức và quay trở về. Đừng cố tình sống trong tội lỗi. Đừng làm ngơ trước tiếng mời gọi trở
về của lương tâm, của lề luật. Đừng nại vào lòng thương xót của Chúa để cố tình ngủ mê trong
tội lỗi.

TÔI nhớ rằng: Chúa không bao giờ buông tay và rời xa TÔI, mà chính chúng ta đã nhiều
lần cố tình rời xa Chúa. Ước gì cuộc đời TÔI luôn bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Hãy
để Chúa dẫn dắt TÔI hơn là để ma quỷ lôi kéo. NHỜ Chúa HÁNH THẦN cầm tay tÔI
TRONG sự phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
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