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“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng 
chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài….. Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn 
con.” 
 
 Cuộc hành trình Đức Tin của bạn và tôi là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, và nhận ra Thiên Chúa 
đang kiếm tìm mình. Một Tình Yêu Nhập Thể - Một Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để đến với con người, 
bạn và tôi cũng được mời gọi đến với tha nhân bằng cách ra khỏi chính mình, ra khỏi vỏ ốc đời mình, ra khỏi 
những suy nghĩ chật hẹp. “Xin gởi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia 
cho đời niềm vui…… Xin dùng con theo ý của Ngài làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị 
oan.” 
 
Ôi Giêsu! “Chính Chúa Chọn Con” Chúa Giêsu vẫn đang gọi chọn từng người chúng ta làm vườn nho cho 
Chúa. 
 
“Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr20, 
7-9). 
 
 Cảm nhận của Giêrêmia cũng chính là cảm nhận của con người khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và được 
Thiên Chúa kiếm tìm và cảm nhận hạnh phúc trong giây phút hạnh ngộ. Dẫu biết rằng bạn và tôi mong manh, 
giới hạn, nhưng Ngài vẫn chọn và đón nhận bạn và tôi. Đón nhận tất cả những gì bạn và tôi đang có. Dù tôi yếu 
đuối, lỗi hẹn, bất trung, Người vẫn yêu tôi. Trong tình Ngài, tôi tìm thấy ý nghĩa đời mình, tìm thấy một lối đi. 
 
 Một thoáng suy tư trong buổi sớm ban mai với bài hát  “Chính Chúa Chọn Con,” với những nén bạc 
Chúa trao ban chưa được sinh lợi như lòng Chúa mong muốn. 
 
 Mến chúc quý anh chị luôn thật an lành, và luôn tìm kiếm thánh ý của Người trong cuộc đời mình. Một 
hành trình liên lỉ trong suốt cuộc sống. 
            


