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Muôn Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Ngài được an bình ra đi:
Lời Ngài nay đã được thực hiện.
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật tuần này chúng ta cử hành Lễ Nến, hay Lễ Dâng Chúa trong Đền Thờ, ngày Lễ này hiếm khi rơi
vào ngày Chúa nhật, và vì vậy rất ít người biết đến. Ý nghĩa của ngày lễ này rất tuyệt vời để giúp chúng ta
hiểu được và tiếp tục vén mở mầu nhiệm Nhập Thể. Liên quan đến tên gọi tiếng Anh truyền thống của ngày
Lễ, thì yếu tố chính của lễ này là nến và ánh sáng. Vì lý do này, ở một vài nơi có thể có rước kiệu với nến,
các cây nến này sẽ đem đến nhà thờ để mở đầu cho Thánh Lễ. Vì dự định của chúng ta, chúng tôi sẽ làm
ngắn gọn với việc làm phép nến hầu hết vào các Thánh Lễ cuối tuần này.
Trong bài Tin Mừng, Ông Simeon, người của Thiên Chúa, đã kêu lên với tất cả cõi lòng mình với những
lời được trưng dẫn ở đầu thư. Ông đã dùng trọn cuộc đời mình để cầu nguyện, nhìn xem, lắng nghe và chờ
đợi Đấng Messiah, Đấng Kitô. Gặp được Chúa Giêsu, cuộc đời ông như đã hoàn tất. Ông sẵn sàng chết
trong an bình sau cuộc gặp gỡ này. Đây là bài Thánh Ca Tin Mừng được cầu nguyện vào mỗi tối trong Giáo
hội trong giờ Kinh Tối. Tôi không thể nghĩ có cách nào phù hợp hơn để kết thúc một ngày sống sau việc
xét mình và tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành của Ngài. Tôi bắt đầu giờ cầu nguyện với Lời Kinh Tối
ngắn gọn này trước khi vào chủng viện. Khi nó đã trở thành một phần thường ngày của tôi gần 20 năm, thì
tôi không thể đi ngủ mà không đọc lời kinh này. Có đôi lần tôi bị cám dỗ bỏ kinh này, tôi tỉnh táo không
ngủ được. Thiên Thần Bản Mệnh của tôi không để tôi nghỉ ngơi cho đến khi tôi cầu nguyện với kinh này
xong. Liền ngay sau đó, tôi ngủ được ngay.
Hôm nay đánh dấu ngày thứ 40 sau lễ Giáng Sinh, thời điểm thanh tẩy người Mẹ và con trẻ theo luật Do
Thái, vì thế việc trình diện Chúa Giêsu bởi Mẹ Maria và Thánh Giuse trong Đền Thờ là để làm trọn lề luật
dạy. Mặc dù cả hai đều tinh sạch, thậm chí tinh tuyền vô nhiễm, nhưng các Ngài vẫn vâng theo truyền
thống, và chính điều này mà Cụ Simeon gặp được Đấng Cứu Độ và tuyên bố Ngài là “Ánh sáng cho Muôn
Dân”. Ngài chiếu sáng để hướng dẫn muôn người trên con đường thánh thiện, hòa giải và phục hồi. Trong
Ánh Sáng và bình an của Người, chúng ta được mời gọi tiếp tục cầu nguyện, nhìn xem, lắng nghe và chờ
đợi như Cụ Simeon đã làm. Như khi Chúa được trình ra cho Ông Simeon trong Đền Thờ, thì Chúa Giêsu
cũng được trình diện cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể, và chúng ta gặp được Ngài nếu chúng ta mở
mắt để xem và mở đôi tai để lắng nghe. Ngài đến với chúng ta để ban cho chúng ta sự bình an của Chúa,
để cùng với Ngài chúng ta tiếp tục hành trình của mình, được hướng dẫn bởi ánh sáng tình yêu của Chúa.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, chúng ta có thể nhìn lại một ngày sống để nhớ và ý thức chúng ta đã gặp gỡ
Chúa Giêsu như thế nào trong những ơn lành cũng như trong những lúc phải chiến đấu.
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