Câu ghi lòng trong tuần: “Giờ cứu rỗi các con đã gần đến.“ Lc 21, 28

H

ôm nay Giáo hội cử hành
Chúa nhật I Mùa Vọng và
bắt đầu một Năm Mới trong
lịch phụng vụ theo chu kỳ C. Điều
làm chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng là
các bài đọc trong Phụng vụ Thánh
lễ (Gr 33:14-16; 1 Tx 3:12-4:2; Lc
21:25-28, 34-36) lại nhắc nhở chúng
ta về Ngày Tận Thế. Đúng thế, ngay
từ khởi đầu của Năm Phụng Vụ mới,
Giáo hội muốn chúng ta thấy trước
đích điểm của cuộc đời mỗi người,
để rồi chúng ta có thể đề ra những
ưu tiên trong cuộc sống cho thời
gian sắp đến.
Chủ đề của Mùa Vọng nói đến
sự chuẩn bị tâm hồn cho những lần
Chúa đến. Chúng ta chuẩn bị cho
việc kỷ niệm ngày Chúa Giêsu đến
trong Ngày Giáng Sinh đầu tiên. Qua việc chuẩn bị này, chúng
ta nhìn lại lịch sử ơn cứu độ với việc hạ sinh của Chúa Giêsu
trong hang đá Bêlem ngày xưa. Chúng ta cũng trông ngóng
ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai vào Ngày Tận Thế mà Phúc
âm đề cập đến hôm nay để rồi chúng ta biết sắp xếp lại cuộc
đời hầu chuẩn bị đối diện với sự phán xét của Ngài.
Nhưng rồi chúng ta cũng chuẩn bị cho việc Chúa đến mỗi
ngày trong tâm hồn của chúng ta. Mỗi sáng thức dậy, chúng
ta hãy bỏ ra ít giây phút để cầu nguyện và mời gọi Chúa đến
trong tâm hồn và cùng đồng hành trong suốt một ngày từ nhà
đến trường học và sở làm. Và ngay cả khi nằm trên giường
bệnh với những đớn đau của thể xác lẫn tinh thần, chúng ta
cũng hãy mở lòng cho Chúa đến. Và rồi trong ngày chúng ta
thỉnh thoảng trở về với Chúa, nhắc nhở chính mình về sự hiện
diện liên tục của Ngài trong tâm hồn để có thể suy nghĩ, nói
năng và hành động theo ý Ngài muốn và dễ dàng chống trả
những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Đây là những
cách thức đơn giản trong việc chúng ta chuẩn bị để sẵn sàng
gặp gỡ Chúa khi đến giờ chúng ta ược gọi đến gặp Ngài mặt
giáp mặt.
Nhân đầu Mùa Vọng năm nay, tôi xin gửi đến mọi người
bài thơ “If Jesus Came To Your House” của Lois Blanchard
Eades đã được dịch ra tiếng Việt “Nếu Chúa Giêsu Đến Nhà
Bạn” để giúp mỗi người nhìn lại việc chuẩn bị cho Chúa đến
trong cuộc sống hằng ngày như thế nào.
Nếu Chúa Giê-su đến và ở nhà bạn một hai ngày, nếu Ngài
đến cách bất ngờ, tôi tự hỏi bạn sẽ làm những gì?
Tôi biết bạn sẽ sửa soạn căn phòng đẹp nhất dành cho

vị thượng khách này. Và bạn sẽ
mời Ngài dùng những thức ăn
ngon nhất. Rồi bạn sẽ quả quyết
là rất vui mừng vì được đón tiếp
Ngài trong nhà bạn và đây là
một niềm hạnh phúc không gì
sánh bằng.
Nhưng thử hỏi, khi Ngài đến
liệu có thấy bạn đang đứng dang
tay đón Đấng từ Trời ngự xuống
không? Hay bạn phải thay trang
phục, hay dấu đi vài tạp chí, rồi
vội đặt cuốn Kinh Thánh vào
chỗ đáng lẽ phải đặt. Bạn có tắt
nhạc và hy vọng Ngài chưa nghe
thấy không?
Còn nữa, bạn có ước ao giá
mà minh đừng vừa thốt ra những
lời nóng nảy, to tiếng với hàng
xóm không? Bạn có cất đi những bản nhạc của trào lưu hiện đại
rồi thay vào đó những bài Thánh Ca không? Bạn có dám để cho
Ngài đi thăm khắp nhà bạn không?
Rồi tôi tự hỏi, nếu Đấng Cứu Thế ở cùng bạn một hay hai
ngày thì bạn có tiếp tục làm những gì bạn thường làm, nói những
gì bạn thường nói không? Cuộc sống của bạn có tiếp diễn ngày
qua ngày như trước kia chăng? Cách nói năng giữa các thành
viên trong gia đình có đổi khác chút nào không? Bạn có thấy
thật khó nói lời tạ ơn Chúa trước mỗi bữa ăn không? Bạn có hát
những bài quen thuộc và xem các sách báo hay chương trình ti-vi
bạn thường xem không? Bạn có dám nói cho Ngài biết món ăn
tinh thần của bạn là gì không?
Và bạn có đồng ý để Giê-su đồng hành đến tất cả những nơi
bạn định đến hay sẽ phải cắn răng thay đổi kế hoạch của những
ngày Ngài sống với bạn? Bạn có sẵn sàng cho Ngài gặp những
bạn bè thân thiết nhất của bạn không, hay bạn lại mong họ đi
vắng cho đến khi cuộc viếng thăm của Chúa kết thúc?
Bạn có sung sướng vì có Chúa ở với bạn bây giờ và mãi mãi
không, hay sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Ngài cất bước ra đi?
Thật thú vị, nếu biết bạn sẽ làm gì khi Chúa Giê-su, trong
thân phận con người, Ngài đang đến cùng bạn...
Kính chúc Quý Ông Bà và Anh Chị Em một Mùa Vọng tràn
đầy niềm cậy trông vào Chúa Giêsu là Đấng duy nhất đem lại sức
sống thật trong cuộc sống mỗi người chúng ta.
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