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Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! 

Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em 

đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van 

xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh 

nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ 

giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh 

em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì 

là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, 

thì xin anh em hãy để ý. (Pl 4:4-8) 

 

Anh chị em thân mến,  

Có lẽ điều cuối cùng chúng ta muốn làm khi mọi thứ không còn theo cách của mình, khi chúng ta đang phải 

chiến đấu hoặc đau khổ, khi mọi thứ dường như không ổn, là vui lên và dâng lời cảm tạ. Thánh Phaolô 

khuyến khích chúng ta với lời chỉ dẫn này khi ngài biết điều gì dẫn chúng ta đến sự bình an và tự do đích 

thực từ việc tập trung vào những gì chúng ta không thể kiểm soát nổi. Tập trung vào những gì dẫn chúng 

ta đến sự sợ hãi và lo lắng. Với lòng hoàn toàn tín thác, ngài nói “Anh em đừng lo lắng gì cả…” Thật ư? 

Không phải sao? Điều này đến từ một người đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho Chúa Giêsu, và ngài 

nói ở một chỗ khác, “Tôi sắp phải đổ máu…” Niềm vui lớn nhất của chúng ta là trải nghiệm cho đi chính 

mình. Thánh Gioan Phaolô II gọi điều này là Luật Quà Tặng. Con người chỉ trở nên chính mình hoàn toàn 

trong chừng mực anh ta cho đi chính mình như món quà nhưng không cho người khác.    

Lễ Tạ Ơn là thời gian tuyệt vời để tập trung vào người khác, để cho đi những món quà chính mình cách dồi 

dào mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chắc chắn việc kỷ niệm này năm nay sẽ khác với mọi khi, nhưng 

chúng ta vẫn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất, là dâng lời tạ ơn. Đây chính là bản chất của việc cử 

hành Thánh THể. Với lòng biết ơn, chúng ta tụ họp để dâng lời tạ ơn (Thánh Thể nghĩa là tạ ơn) cho ơn 

cứu độ đã chiến thắng cho chúng ta nhờ Đức Giêsu hiến mạng sống mình và ngày thứ ba đã chỗi dậy, diệt 

tan sự chết và phục hồi sự sống. Mọi thứ chúng ta làm đều được khai sáng bởi sự thật này và cho chúng ta 

lòng can đảm để mạnh dạn chia sẻ những gì đã được trao ban cho chúng ta.     

Với trái tim tràn đầy yêu thương và niềm vui, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa 

đã ban cho chúng ta trong năm nay. Hãy dành thời gian để tập trung vào những gì thực tế, và hãy cho những 

người thân yêu của bạn biết rằng bạn biết ơn họ thế nào. Tập trung vào những điều công bình, trong sáng, 

đáng yêu, duyên dáng, nhã nhặn hoặc đáng khen, và hãy xem Chúa nâng tâm hồn ta lên như thế nào.  

Với lòng biết ơn,  

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ 


