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Anh chị em thân mến,
Một ngày nọ tôi đang ngồi tham dự thánh lễ phía sau gia đình của một thừa tác viên đọc sách, hai đứa con
gái nhỏ của anh ấy quạy cọ với nhau trong khi người mẹ cố gắng giúp chúng ổn định chỗ ngồi. Chẳng bao
lâu khi cha chúng bắt đầu công bố bài đọc thì cháu bé nhất trong hai cháu bất thình lình kêu ré lên vui sướng
“Bố kìa!” Cô bé nhận ra tiếng cha mình và bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu.
Cùng ngày đó tại bữa tiệc nhẹ mừng Năm Mới của anh chị em người Việt, khi đang ngồi ăn với một số giáo
dân, một cậu bé trượt chân và té nhào dưới gầm bàn bên cạnh chúng tôi, rồi khóc òa. Cậu bé trượt ngã tiếp
lần thứ 2, cha cậu bé đã ở đó bế xốc cậu bé lên và ôm lấy cậu bé cách nhẹ nhàng để an ủi cậu.
Hai mẫu gương điển hình này về tình yêu phụ tử làm tôi suy niệm về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng
ta như những người con yêu dấu và làm thế nào để chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài. Mẫu gương thứ nhất,
người cha không làm gì cả nhưng chỉ nói, giọng nói của người cha đủ để tạo ra niềm vui bên ngoài từ phía
con gái của anh. Thậm chí những lời của anh không trực tiếp hướng đến cô bé, và cô bé đang vui vẻ tìm
kiếm cha.
Chúng ta có nhận thức tiếng nói của Thiên Chúa quanh ta không? Chúng ta có dừng lại và phản ứng cách
vui sướng trước sự hiện diện của Thiên Chúa quanh chúng ta không? Ngay cả khi nó không trực tiếp nhắm
vào chúng ta? Hay chúng ta phớt lờ điều đáng lẽ lấp đầy chúng ta niềm vui sướng, mà chỉ tập trung vào
những điều tiêu cực và thói quen thường ngày? Ở mẫu gương thứ hai, người cha vẫn luôn ở đó, sẵn sàng
đỡ lấy người con lên để an ủi và ôm ấp cậu vào lòng trong vòng tay yêu thương.
Tương tự như con người, tôi tưởng tượng chúng ta cũng giống như nhiều trẻ mới chập chững đi khi so sánh
với Thiên Chúa là Cha chúng ta: chúng ta không ngừng va vấp, trượt chân và té ngã. Thật tuyệt vời khi
được Cha chúng ta cúi xuống ở bên, hãy để cho Ngài ôm lấy chúng ta và đón chúng ta vào vòng tay yêu
thương của Ngài cách nhẹ nhàng, và an ủi chúng ta trong những giây phút đen tối khi chúng ta xuống tinh
thần, khi chúng ta bị đối diện với những đổ vỡ và té ngã. Thiên Chúa sẽ làm như vậy và hơn thế nữa. Giống
như người cha trong ví dụ trên đây của tôi, Thiên Chúa luôn ở ngay bên chúng ta, luôn sẵn sàng trợ giúp
và an ủi chúng ta; chúng ta chỉ cần để cho Ngài là Cha chúng ta. Thiên Chúa là người Cha hoàn hảo, yêu
thương ta vô điều kiện và rất nhẹ nhàng. Ngài ở đó để đón lấy chúng ta và làm chúng ta thêm mạnh mẽ nhờ
Lời và tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể nghe tiếng Ngài trong giờ Chầu Thánh Thể, trong Sách Thánh
và qua những sự vật xung quanh ta; chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi.
Trong một xã hội đang rất cần mẫu người cha mạnh mẽ như thế, thật sảng khoái khi thấy những người nam
đứng lên để trở thành những người cha tốt. Những người nam trở nên can đảm trong đức tin và mạnh mẽ
trong đạo đức của họ. Chúng ta thật có phúc có được nhiều người nam tốt đã phục vụ cộng đồng Giáo xứ
St. Anthony chúng ta. Có rất nhiều người đang phục vụ trong vai trò thừa tác viên phụng vụ, trong hội đồng
mục vụ giáo xứ và các hội đoàn, đang trợ giúp trong hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn, trong chương trình
ARISE, và như Cha chánh xứ và Cha phụ tá của chúng ta. Đáp lại lời mời gọi trong bài đọc thứ nhất giúp
người túng thiếu, cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách rưới áo mặc. Lời thánh vịnh đáp ca cũng nói lên điều này,
“Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay,” và lời tâm niệm bài Tin Mừng tuần này trở
nên như muối mặn cho trái đất và ánh sáng cho trần gian qua hành động và các việc phục vụ của họ.

Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho tất cả những người nam trong cuộc đời mình, trong gia đình,
bạn bè và tất cả những người nam trong cộng động giáo xứ chúng ta. Đặc biệt hãy nhớ cầu nguyện cho Cha
xứ chúng ta, Cha Jack, hôm nay trong ngày sinh nhật của ngài, và Cha Bazil trong suốt thời gian ngài vắng
mặt đi Ấn Độ. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh, chữa lành và khích lệ các người nam trong cộng
đồng chúng ta, xin Chúa giúp họ nhận ra họ là những người con yêu dấu của Thiên Chúa và là sự nối dài
tình yêu phụ tử của Thiên Chúa đối với những người sống xung quanh họ.

Thân ái trong tình yêu Thiên Chúa,
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