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Anh Le CHUYỂN

ĐƯỢC GỌI CHÚA LÀ CHA

TIN MỪNG LUCA 11, 1-12

Cuộc sống là vô thường. Không có gì là tồn tại mãi. Có những điều mất đi ta mới thấy hụt
hẫng như tình yêu thương của cha, của mẹ dành cho con cái. Khi ở trong vòng tay của mẹ
cha ta luôn cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Mất đi rồi ta mới thấy nhớ nhung, nuối tiếc không
nguôi.

Tôi nhớ có đoạn status viết rằng:

"Bố à! con ước gì bố vẫn ở đây với con. Có nhiều thứ làm con mệt, làm con muốn khóc. Con
của bố nhiều khi không mạnh mẽ được như lời bố dặn. Ở một mình con hay khóc lắm vì nhớ bố,
vì tủi thân

Con nhớ Bố, Bố ơi"

Và có bạn còn viết rằng:

"Trái đất cứ xoay vòng, thời gian thì cứ trôi, nhưng một điều sẽ mãi mãi không thay đổi, đó là
tình thương của cha trong trái tim con. Dù ngần ấy năm trôi qua, con vẫn nhớ về cha mỗi ngày
như vậy
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Quả thực người cha luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho ta mỗi khi ta thấy mình yếu đuối, va
vấp trong cuộc đời; là khung trời cho ta tung cánh bay thật cao...thật xa...với những ước mơ
đong đầy....

Thật hạnh phúc cho những ai có một người cha tốt lành. Một người cha luôn ở bên con, lo
lắng mọi điều cho con. Một người cha bao dung luôn tha thứ và kiên nhẫn với lỗi lầm của
con.

1/- Hôm nay Chúa Giê-su cũng mạc khải cho nhân loại về một Thiên Chúa với danh xưng
là Cha. Một người Cha quyền năng và cũng thật tốt lành. Một người cha yêu thương con
đến nỗi đã trao tặng cho con người toàn bộ gia sản mà Ngài đã tạo dựng nên.

2/- Một người cha chậm bất bình và rất mực từ bi. Ngài có giận trong giây lát nhưng yêu
thương thì suốt đời, cho dù con cái có vong ân bội nghĩa, cha vẫn ngày ngày ngóng con
trở về và luôn rộng lòng tha thứ khi con quay gót trở về.

3/- Thật hạnh phúc cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Hãy đặt niềm tín thác nơi
Chúa. Thiên Chúa như người Cha sẽ luôn lo lắng mọi sự cho con cái. Ngài sẽ không bao
giờ bỏ rơi chúng ta vì chính Ngài đã nói: "hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho".

- Chúng ta hãy nhớ tới biết bao người đang đói khổ do mất mùa, do dịch bệnh gây nên.

- Chúng ta hãy nhớ tới biết bao người đang thất nghiệp, nhưng còn gánh trên vai nợ nần
chồng chất.

- Chúng ta hãy nhớ tới biết bao người đang đau yếu bệnh tật, đang thiếu mọi phương tiên
cứu sống.

Xin Cha ban lương thực và gìn giữ họ khỏi mọi sự dữ. Xin Cha đoái nhìn đến những thiếu
thốn của họ và rộng tay ban phát. .
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Nguyện xin cho danh Chúa được cả sáng khi con người biết tín thác vào Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

------------------------------------------------
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