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CÁN CÂN TÌNH YÊU
Một linh mục thuộc giáo phận New York bên Hoa Kỳ chuyên lo mục vụ cho các tù nhân
đã kể lại kinh nghiệm như sau:
Một hôm, ngài được mời đến thăm một thanh niên da đen sắp sửa bị đưa lên ghế điện vì
đã giết người bạn gái của mình. Như thường lệ, mỗi khi gặp một tử tội sắp bị hành quyết,
vị linh mục thường khuyên nhủ, giải tội và trao ban Mình Thánh Chúa.
Sau khi đã lãnh nhận các bí tích cuối cùng, người thanh niên da đen bỗng trầm ngâm suy nghĩ
như muốn nói lên một điều gì rất quan trọng. Cuối cùng, với tất cả cố gắng của một người biết
mình sắp lìa cõi đời này, anh mới thốt lên với tất cả chân thành:
- Thưa cha, con đã làm hư hỏng cả cuộc đời. Con chưa hề học được một điều gì hữu ích ngoài
một điều duy nhất đó là đánh giày. Xin cha cho con được phép đánh bóng đôi giày của cha.
Như thế, con sẽ hài lòng vì nhận được sự tha thứ của Chúa, bởi vì con không biết làm gì để tạ
ơn Chúa trước khi con gặp lại người bạn gái của con trên thiên đàng
Và không đợi cho vị linh mục trả lời, người thanh niên đã cúi gập người xuống và bắt đầu đánh
bóng đôi giày của vị linh mục... Cử chỉ ấy khiến cho vị linh mục nhớ lại hình ảnh của người
đàn bà đã quỳ gối bên chân Chúa Giêsu, đổ dầu thơm trên đầu, trên chân của Ngài và dùng tóc
của bà để lau chân Ngài. Chúa Giêsu đã nói với bà: "Tội của con dù có nhiều đến đâu cũng
được tha, bởi vì con đã yêu nhiều".
***
Sám hối, ăn chay, đền tội, đó là những khẩu lệnh mà mỗi người TÍN HỮU đều nghe lặp đi
lặp lại trong suốt Mùa Chay này. Theo quan niệm công bình và thưởng phạt của chúng ta, kẻ
có tội ắt phải đền tội. Toà án của loài người thường cân lường tội trạng của người có tội để tìm ra
một hình phạt cân xứng.
Chúng ta không thể áp dụng một thứ cán cân như thế vào trong mối tương quan giữa tội lỗi của
chúng ta với sự công bình của Thiên Chúa.

Nơi Thiên Chúa chỉ có một trái tim duy nhất: đó là lòng nhân từ. Thiên Chúa yêu thương chúng
ta và tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta bằng lòng nhân từ vô biên của Ngài.Do đó, khi nói đến
ăn chay đền tội, TÔI không thể cân lường tội lỗi để rồi tìm ra một lượng đền tội cho cân xứng.
Có hy sinh nào tương xứng được với tội trạng của TÔI? Có án phạt nào cân xứng với sự xúc
phạm của TÔI?

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Thiên Chúa không chờ đợi nơi TÔI điều gì khác hơn bằng chính
tình yêu của TÔI. Với tình yêu, thì dù một cử chỉ nhỏ mọn cũng trở thành một lễ dâng đẹp
lòng Chúa. Những gì TÔI dâng lên Chúa, không phải là của cải MÌNH có, những bố thí,
làm cho người khác, những khổ chế TÔI tự áp đặt cho bản thân... mà chính là lòng yêu
mến.
"Tội của con dù có nhiều đến đâu cũng được tha, bởi vì con đã yêu nhiều".
Ước gì lời của Chúa Giêsu nói với người đàn bà tội lỗi cũng là lời ngọt ngào mà chúng ta tiếp
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nhận trong suốt Mùa Chay này.
***
TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với ai khiêm tốn,
và tha thứ cho kẻ biết hối cải ăn năn. Xin soi sáng cho mỗi người chúng con biết ăn năn
hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chế ngự mọi tính mê tật xấu. Nhờ đó,
chúng con được sạch tội, và thêm lòng sốt sắng thông phần cuộc khổ nạn của Đức Kitô,
Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Lm. LG. Huỳnh Phước Lâm

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