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Anh chị em thân mến,  

Chúng ta vừa mừng kỷ niệm ngày lễ Tạ Ơn, mặc dù có lẽ năm nay khác với năm ngoái, nhưng 

hiện nay chúng ta vẫn cứ bắt đầu hành trình đi vào năm phụng vụ mới, đi vào mùa của NIỀM HY 

VỌNG - mùa Vọng. Do tình hình chúng ta đang sống trong năm qua, tôi tự hỏi chúng ta có nghe 

tiếng Chúa nói với chúng ta trong cách thức mới trong mùa Vọng này hay không. Đó là kinh 

nghiệm của tôi trong những ngày này, là Chúa Giêsu đang giúp tôi nhìn và nghe mọi thứ theo một 

cách hoàn toàn khác khi tôi cứ dán mắt vào Ngài, cũng có sự chiến đấu trong đó. Tôi có xu hướng 

rời mắt đi để chia trí và quan tâm vào những bận tâm của chính bản thân. Chúa Giêsu đang mời 

gọi chúng ta hướng về Ngài và sẵn sàng cho bất cứ điều gì đến kế tiếp xảy đến.  

 “Hãy coi chừng! Hãy tỉnh thức!” Đây là những lời đầu tiên chúng ta nghe Lời Chúa trong Phúc 

Âm theo thánh Mác-cô khi chúng ta khởi đầu mùa chờ đợi thánh thiện này. Chúng ta có thể bị 

phân tâm khỏi điều quan trọng nhất rất dễ dàng, và đây là mùa để tái tập trung hoặc tập trung chăm 

chú hơn vào điều chính yếu là tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của người lân cận. Trọng tâm này 

mang lại ý nghĩa và định hướng cho tất cả những gì chúng ta làm.  

Sách ngôn sứ Isaia sẽ được nghe trong suốt mùa hy vọng này và đó là lòng khao khát mà chúng ta 

nghe vị ngôn sứ cầu nguyện cho dân Israel trong bài đọc thứ nhất của Chúa nhật tuần này. Vị ngôn 

sứ kêu nài Thiên Chúa hãy đến, để biểu lộ chính Ngài một cách mới mẻ như ngày xưa để cho dân 

chúng thức tỉnh và trở về với Ngài. Có lẽ năm nay là năm dẫn chúng ta trở lại với Thiên Chúa của 

lòng mình, và để tìm thấy sức mạnh của chúng ta được đổi mới trong Ngài. Mặc dù nhiều người 

đang phải chiến đấu để tìm thấy nguồn hy vọng, nhưng đã tìm sai chỗ.  Hiện nay có nhiều người 

phải vật lộn với nghiện ngậm và rồi lại tái nghiện, số khác đang rơi vào vực thẳm sâu hơn của vô 

vọng trong sự theo đuổi của mình để hiểu biết tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới. Con cái 

chúng ta cũng đang phải chịu sự thiếu tương tác với các trẻ em khác vì trường học đóng cửa. Nhiều 

người không có việc làm và đang phải cố gắng vượt qua. Chúng ta có thể bị cám dỗ kêu trách 

Thiên Chúa về tình hình hiện tại, nhưng theo gương ngôn sứ Isaia, chúng ta nài xin Chúa hãy đến 

và nhận ra xuyên qua tất cả mọi sự, Ngài luôn ở với chúng ta. “Vâng, LẠY CHÚA, Ngài là Cha 

chúng con; chúng con chỉ là nắm đất sét, Cha là người thợ gốm: tất cả chúng con đều là tác phẩm 

do tay Ngài làm ra.” Thiên Chúa nhào nặn chúng ta nên giống hình ảnh của Người và khi chúng 

ta đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, và giữ lòng trông cậy như niềm tin của chúng ta đã hứa. Thiên 

Chúa nắn đúc và tạo hình chúng ta qua những vật lộn chiến đấu. Nguyện chúc cho cuộc đời chúng 

ta giống như nắm đất sét trong tay người thợ gốm, mềm dẻo trong bàn tay Thiên Chúa, để rồi Ngài 

có thể hình thành chúng ta trong tình yêu Chúa dựa theo niềm hy vọng của chúng ta.  

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! 

Thân ái trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu,  

 

 

 

Lm. Jack Shrum, 

Chánh xứ   


