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Anh chị em thân mến,
Khi suy gẫm các bài đọc cuối tuần này, tôi nhớ lại vẻ đẹp đức tin Công giáo của tôi. Tại mỗi
thánh Lễ, chúng ta có các bài đọc trích ra từ Phúc Âm, mỗi lần đọc và lắng nghe Lời Chúa luôn
trở nên sống động và chuyển giao một sứ điệp khác nhau mỗi lần chúng ta tiếp cận. Các bài đọc
cuối tuần này có một thông điệp rất mạnh mẽ và rõ ràng. Thông điệp đó đề cập điều gì đó có thể
rất quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta phớt lờ đi. Các thông điệp nói về tầm
quan trọng của việc tuân giữ các giới răn và hậu quả của việc phá bỏ lề luật.
Các quy tắc được tạo ra để đưa ra cấu trúc, trật tự để ngăn chặn những thói quen xấu và chúng ta
học được những hậu quả tốt và xấu từ những hành động của chúng ta. Trong bài đọc hôm nay,
chúng ta nhớ lại các Điều Răn, các quy tắc. Tôi thường bắt gặp những người rất quen thuộc với
những quy tắc đó, nhưng nghĩ lại nó lại không áp dụng được với họ. Những người này có thể coi
những quy tắc đó là lỗi thời, nhưng không phải thế. Những quy tắc đó là chính yếu và vẫn còn
rất cần thiết cho thế giới chúng ta hôm nay.
Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều phải theo một luật lệ hay quy tắc mỗi ngày. Luật lệ giúp
gìn giữ xã hội và gia đình chúng ta có trật tự. Tôi có ba đứa con tuổi thanh thiếu niên và tin tôi
đi, nếu chúng tôi không có kỷ luật, nhà chúng tôi sẽ trở nên xáo trộn! Bây giờ chúng ta cùng suy
nghĩ về nó, những lần chúng tôi không thực sự đi vào kỷ luật của gia đình, lần đó xáo trộn. Đơn
giản như vì phiên nấu ăn mà nhanh chóng quay ra trở nên một trận đấu sĩ. Một sự việc 15 phút
có thể trở thành một tiếng đồng hồ đôi co, tranh đấu sau đó thì hối hận và tha thứ. Dù sao thì
cũng chỉ để hoàn thành công việc ban đầu.
Tất cả chúng ta đều làm như vậy, chúng ta biết cái gì đúng, cái gì sai. Chúng tôi biết các quy tắc,
nhưng giống như ở nhà tôi, chúng tôi tranh luận và cố gắng bảo vệ suy luận của mình để phá vỡ
các quy tắc. Sau đó, chúng ta phải đối diện với những hậu quả hành động của mình, và cảm thấy
hối hận, nhưng ở đây sự lựa chọn là quan trọng nhất. Sau khi phá bỏ các quy tắc, liệu chúng ta
có cảm thấy hối hận và ăn năn không? Hoặc chúng ta có làm hòa, giống như bài Tin Mừng tuần
này đã nói với chúng ta? Liệu chúng ta có hạ mình xuống và sửa đổi không?
Thiên Chúa giàu lòng thương xót và yêu thương. Ngài ban cho ta đức tin Công giáo, vẻ đẹp và
ân sủng qua các bí tích. Các bí tích ở đó để giúp chúng ta ở lại trong đức tin. Chúng giúp chúng
ta trở thành một phần của gia đình Thiên Chúa qua các bí tích khai tâm (Rửa tội, Thêm sức và
Thánh Thể), để cứu vởt những đổ vỡ và bệnh tật của thân thể, của tâm hồn và tâm trí qua các bí
tích chữa lành (Hòa Giải và Xức Dầu bệnh nhân), để yêu mến Chúa và tha nhân qua các bí tích
phục vụ (Hôn Phối và Truyền Chức Thánh). Tất cả những bí tích này giúp chúng ta trung thực
với đường lối và tuân theo các quy tắc.

Chỉ còn 10 ngày nữa thì Mùa Chay sẽ bắt đầu, chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ về những cách
thế chúng ta có thể đi vào toàn bộ thời gian Phụng Vụ này, và để tiến gần hơn mối tương quan
với Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Chúng ta có nhiều
cơ hội đến với bí tích Hòa Giải qua các tuần lễ ở đây tại St. Anthony, cũng vậy, xin hãy đánh dấu
ngày 20/3, lúc 7 giờ tối, ngày Giải tội của Giáo xứ, cùng lúc Chầu Thánh Thể và Thánh ca.
Hãy sẵn sàng đến tham dự Thánh Lễ để đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể với trái
tim rộng mở và tinh sạch.
Tôi xin chia sẻ với anh chị em đoạn trích từ Thánh Vịnh tuần này. Cầu chúc anh chị em một tuần
lễ tốt lành!
“Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài,
để con tuân giữ cho bằng triệt để.
Xin dạy con, để con tuân theo luật pháp Ngài,
và để con hết lòng tuân giữ luật đó.”

Thân ái trong tình yêu Thiên Chúa,
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