TRO TRUYEN TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN# 5

Trò chuyện với Chúa mỗi ngày như Người Bạn # 5

“TÂM SỰ VỚI CHÚA LUÔN NHƯ HƠI THỞ”

Lời Chúa: Người thứ nhất đến trình : “Thưa Ngài, yến bạc của ngài đã sinh lợi được mười
yến
.” (Lc 19, 16)

Thưa Thầy, con đã nhận được nén bạc để con làm lợi cho Thầy nhiều nén khác, thế mà lâu này
con cất đi, không làm sinh lời cho Thầy, con rất hối hận và từ nay sửa mình.

Thầy đã sinh ra trong một gia đình làm nghề thợ mộc, Thầy là người thợ lành nghề, xây dựng,
sửa chữa cuộc đời tâm hồn con; nhưng con không biết đáp trả công lao này.

Thầy đang thử con qua nhiều người, nhiều cách, cho con nhiều cơ hội; nhưng con mải mê trần
thế, nên không để ý lòng thương xót của Thầy, con quyết mở lòng đón Thầy.

Thầy giao cho con nhiều nén bạc hơn mọi người; nhưng con đã sợ sệt dấu đi, không can đảm
gặp gỡ Thầy để sinh hoa trái, chỉ theo lòng vị kỷ, chiều theo đam mê, bỏ quên.

Thầy đã sống và chết là người thợ mộc, trên thập giá với cây gỗ, búa đóng đinh tay chân Thầy,
để con chết đi cho chính mình, đừng lo xây nhà thờ vật chất, gạch đá nữa.
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Thầy đã dùng nhiều biến cố và dấu chỉ, để con thấy Thầy; nhưng con không chịu tin vào Thầy,
chỉ nghe những lời bán tán, dư luận rồi hoang mang, ngạc nhiên, chán nản!?

Con quên Lời Thầy: Phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm.

26)

(Lc 19,

Phó tế GB. Maria Nguyễn Văn Định
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