SỐNG TỈNH THỨC - ĐỪNG ĐỂ QUÁ MUỘN

Sống Tỉnh thức = Đừng để quá muộn
-----------------“CHIM HỌA MI THÍCH ĂN SÂU”
----****---* Truyện ngụ ngôn kể rằng: Hoa mi là một trong những giống chim đẹp nhất, lại có tính thích
ăn sâu. Lũ trẻ nhỏ muốn bắt chim Hoạ Mi nên đặt một đĩa sâu để nhử. Họa Mi thấy sâu liền bay
qua lượn lại, tỏ vẻ thèm thuồng. Lũ trẻ gọi chim: “Hoạ Mi ơi! Nếu muốn ăn sâu thì mi cứ đổi cho
chúng ta mỗi con sâu là một cái lông.” Suy đi nghĩ lại, Họa Mi bằng lòng.
Thế rồi, cứ mỗi một con sâu, đám trẻ lại nhổ một cái lông trên lưng Họa Mi. Sau một lúc lâu,
Họa Mi vừa đau vừa thấy thân thể mình mất khá nhiều lông; thế nhưng nó vẫn thèm ăn những
con sâu hấp dẫn và ngon miệng.
Cứ thế, lũ trẻ nhổ cho đến khi trên mình Họa Mi không còn một chiếc lông nào. Họa Mi lúc đó
không bay nhẩy được, đành phải để cho lũ trẻ con bắt lấy...

* Một phút hồi tâm: Không phải một lúc bạn có thể phạm tội trọng. Mưu chước ma quỷ cám dỗ
bạn từng bước, thật nhẹ nhàng, thoải mái, cho đến khi bạn sa ngã thì đã quá muộn.!
Biết bao người từ Giáo dân đến Giáo sĩ, từ Tổng thống tới người dân đã bị sã ngã thảm thương,
mất hết danh tiếng, quyền lợi.! Hậu quả do mình làm ra không có thể lường được, nó phá huỷ
tất cả, phá vỡ một cách đau đớn, và bạn phải ân hận suốt đời.
Hãy dừng lại ngay khi bạn còn có đủ những chiếc lông là việc lành phúc đức để bay lên với
Đấng đang chờ đợi bạn. Đừng để quá muộn đến nỗi bán cả thể xác và tâm hồn cho lòng
tham-sân-si.

Vì thế Lời Chúa nói: “Nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này
chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm trong các chi
thể tôi.” (Rôma 7, 23-25)
Lạy Chúa! NHỜ THÁNH THẦN ban thêm ơn, để con đủ sức chống lại những dục vọng đang
hành hạ trong con người yếu của con.

P.tế Định Nguyễn – Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com

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

1/1

