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Anh chị em thân mến,
Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng thỉnh thoảng khi đọc hoặc nghe các bài đọc Tin Mừng từ cuộc
sống thường ngày, nó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, và làm tôi suy nghĩ về nó. Bài đọc trong sách ngôn
sứ Isaia hôm nay đã nói lên điều đó. Tôi nhớ đến vào ngày đầu tháng này khi cùng ngồi với Sarah Singh và
Dwayne Goins, người chồng mới cưới của cô ấy. Trong suốt bữa ăn, anh ta luôn nhìn vào cô ấy và tôi có
thể nhìn thấy sự lấp lánh của tình yêu trong mắt anh ấy khi anh nhìn vào cô dâu mới của mình. Rõ ràng đó
là khoảnh khắc “Niềm Vui của tôi” … “như cô dâu làm niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho
Thiên Chúa ngươi thờ”. Đó là cái nhìn tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi, cho mỗi người chúng ta –
TÌNH YÊU VÀ NIỀM VUI MỪNG! Đôi khi nó nhắc nhở tôi đừng quá vất vả. Thiên Chúa yêu tôi! Và cũng YÊU
BẠN NỮA!
Kế đến chúng ta nghe thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, ngài nói đến những món quà tinh thần và
cách thức phục vụ. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban tặng và ban ân sủng cần thiết để chúng
ta làm nảy nở thêm món quà Chúa ban, và làm cho chúng ta có khả năng trao tặng những món quà đó
qua việc phục vụ người khác. Khi tôi hồi tâm suy niệm, tôi nhớ đến một người mà tôi vừa mới tham dự
thánh lễ an táng của ông ấy. Xuyên qua bài giảng lễ và bài điếu văn, tôi nghe kể về một con người có đức
tin mạnh mẽ và trái tim nhân ái. Tình yêu dành cho ông thật to lớn trong đại gia đình của ông. Họ kể về
những cách mà mỗi người trong họ cảm thấy họ được yêu thương. Ông ấy đã dùng những món quà của
mình xây dựng một công việc trung thực để ủng hộ gia đình mình, nhưng xa hơn thế ông đã trân trọng
việc làm tốt và các nhân viên của ông. Sự chính trực của ông ấy đã được nhìn thấy trong những lúc khó
khăn của các nhân viên, ông luôn đứng bên cạnh và hỗ trợ tài chánh cho các nhân viên cũ cho đến khi họ
tìm được việc làm mới. Những người này đã nhìn thấy đức tin và sự phục vụ nơi ông chủ của họ. Tôi có
thể thấy được cuộc sống của ông đã mời gọi từ con cái đến các cháu, lớn lên trong đức tin và sử dụng
món quà của họ cho Thiên Chúa. Vào tháng cuối đời, thậm chí ông đã xin người cháu gái viết một bài hát
cho lễ tang của ông. “Đối với mỗi cá nhân, sự biểu hiện của Chúa Thánh Thần đều được ban vì một lợi ích
nào đó.” Thật thế Chúa Thánh Thần đã được tỏ hiện và lợi ích đó đã được nhiều người cảm nhận.
Trong Tin Mừng thánh Gioan, chúng ta nghe câu chuyện tương tự về tiệc cưới Cana, chỉ lúc này tôi mới
chú ý đến những lời của Chúa Giêsu nói với Mẹ Người, “Thưa Bà, chuyện đó can gì tới bà và tôi?” Tôi nghĩ
thật lạ lùng cho một đứa con yêu quý trả lời mẹ mình. Suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra với những lời này Chúa
Giêsu đã minh chứng sự tôn trọng sâu xa đối với đôi tân hôn, với Mẹ Người và với chính Ngài nữa. Tôi tin
câu trả lời của Người đã đến lúc cho phép tôi chạm đến trái tim của Ngài để lắng nghe và biện phân, phải
chăng đây là hành động của tình yêu hay đơn giản là một phép lạ khác nữa? Chúng ta có thường xuyên
nghĩ rằng việc nói tiếng “không” hay “không biết” là một điều tốt không? Chúng ta có thường xuyên dùng
thời giờ thực sự để chạm đến tâm lòng mình để điều chúng ta đang làm có được làm từ trái tim với ước
muốn thực sự trao ban sự chăm sóc yêu thương cho người khác hay không?
Tạm dừng ý tưởng ở đây trước khi tôi trả lời không dễ chút nào cho tôi để ấp ủ nó khi tôi là người giải
quyết vấn đề trong đời tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi để nó lại đằng sau trong tim tôi. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục
làm việc với nó, từ từ, nối kết với trái tim và để cho tình yêu Chúa trợ giúp mọi hành động hằng ngày của
tôi từng chút một. Tôi sẽ cầu nguyện và cũng nhờ người khác làm thử nữa.
Cám ơn anh chị em đã cùng tôi nhìn lại các bài đọc trong tuần này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau
khi mỗi người chúng ta cố gắng phấn đấu làm cho Lời Thiên Chúa hiển hiện trong đời sống chúng ta.
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