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THIÊN CHÚA MUỐN TÔI TÂM SỰ VỚI NGÀI NHƯ NGƯỜI BẠN

*LỜI CHÚA NÓI: "ANH EM LÀ BẠN HỮU CỦA THẦY...THẦY KHÔNG GỌI ANH EM LÀ TÔI TỚ
NỮA, VÌ TÔI TỚ KHÔNG BIẾT VIỆC CHỦ LÀM; NHƯNG THẦY GỌI ANH EM LÀ BẠN HỮU, VÌ
TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY NGHE ĐƯỢC NƠI CHA THẦY, THẦY ĐÃ NÓI CHO ANH BIẾT." (TIN
MỪNG GIOAN, ĐOẠN 15, CÂU 14 - 15)

*BẠN VÀ TÔI CÙNG VUI SỐNG VÀ LẮNG NGHE LỜI CHÚA:
1/ Hãy tập trò chuyện riêng với Người, cách thân mật, tin tưởng và mến yêu, như với người
bạn thiết thân nhất, kẻ yêu thương mình hơn hết vậy. Thật là một sự sai lầm to lớn khi trò
truyện với Thiên Chúa trong sự sợ hãi. Không nên ra trước mặt Người như một KẺ nô lệ
nhút nhát, xấu hổ, run sợ trước chủ nhân.

2/Nhưng sẽ còn sai lầm hơn nữa, nếu cho rằng trò chuyện với Thiên Chúa là điều phiền
chán, gây khó chịu đắng cay. Không phải thế : LỜI CHÚA NÓI: "Với Người chẳng có gì là
đắng cay, khó chịu, chung sống cùng Người chẳng gây phiền chán đâu, mà luôn luôn
thích thú, hân hoan" (Khởi nguyên đoạn 8, câu 16).
3/ Thiên Chúa anh em luôn ở gần anh em, và còn ở ngay trong anh em nữa. SÁCH CÔNG
VỤ NÓI: "Trong Người, chúng ta được sống, được cử động, được có" (Công vụ đoạn 17,
câu 28).
Muốn thưa chuyện với Người, không cần phải qua anh gác cổng. Hãy bày
tỏ cho Người mọi công việc, dự tính, mọi buồn phiền, lo ngại của anh em, tất cả những gì
anh em đang quan tâm đến.
4/ Khi Thiên Chúa ban ơn cho anh em được cảm nghiệm sự hiện diện của Người, và muốn
anh em trò chuyện với Người như với bạn thân, thì anh em hãy nói lên những tâm tình của
mình một cách thật tự do và tin tưởng. Người đi trước để đến với những ai ao ước Người và
tỏ mình ra cho họ trước:

*BẠN VÀ TÔI CÙNG TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN:
-LỜI CHÚA NÓI: "Người rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, Người niềm nở
xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Người đều đến với họ." (Khởi nguyên 6, 15-16).
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-CHÚA ƠI! Người đến với TÔI, NGÀI TÌM TÔI mang theo những ân huệ và phương dược mà
TÔI cần. Người chỉ đợi TÔI nói một lời, để chứng tỏ rằng Người luôn ở bên và sẵn sàng
lắng nghe, an ủi TÔI NÓI NHƯ NGƯỜI BẠN.
- " Tai Người chú ý lắng nghe mọi lời khẩn nguyện" (Thánh vịnh đoạn 33, câu 16).
Bạn hữu ở thế gian này có những giờ để trò chuyện cùng nhau, còn những giờ khác thì họ
xa nhau; nhưng nếu anh em muốn, thì Thiên Chúa và anh em sẽ LÀ BẠN THÂN VỚI NHAU
trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc vui buồn của cuộc đời..
Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm www.ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chua.
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