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Trọn tháng 7 được dành kính Máu Cực Thánh Chúa Giêsu
phải là một cơ hội giúp chúng ta gẫm suy về hồng ân thánh
thiện và quý giá này. Chính tình yêu vô điều kiện và lòng
thương xót chảy từ trái tim bị đâm thâu và được vinh danh
của Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc đã cứu độ chúng ta và sửa
lại mối tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa.
Mọi phần tử của gia đình nhân loại được mời gọi để gặp gỡ
được tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô - thứ tình yêu vốn có
khả năng làm cho tội nhân biết thống hối và hoán cải đời
mình. Tình yêu cứu chuộc này của Máu Cực Thánh Chúa
Giêsu đặt sâu nơi trái tim chúng ta nỗi khát khao thánh
thiện và theo đuổi chân lý. Chính Chân Lý Thần Linh là Chúa
Giêsu sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta lánh xa đường tội lỗi và
thoát được sức mạnh huỷ diệt của nó.
Anh chị em thân mến, sự thật là tất cả chúng ta đều là tội
nhân; tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương, và tất
cả chúng ta đều được dự phần vào phẩm giá của con cái
Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin như vậy thì chúng ta phải phản
ảnh tình yêu của Thiên Chúa bằng việc kính trọng phẩm giá
của bất cứ người nào trên đời này, không phân biệt chủng tộc,
màu da, tín ngưỡng, phái tính, v.v… Là người Công Giáo,
chúng ta xác tín rằng mọi người đều được tạo dựng giống
hình ảnh của Thiên Chúa và vì thế đều phải được kính trọng
như nhau. Tuy nhiên nên nhớ rằng việc kính trọng xứng với
phẩm giá của một con người không luôn đồng nghĩa với việc
phải chấp nhận hay ủng hộ những hành động trái ngược với
lề luật của Thiên Chúa.
Các hành động đen tối và tội lỗi mà tấn công và khinh thường
công lý, hoà bình và luân lý như giết người vô tội, hận thù,
bạo động, kỳ thị, lạm dụng quyền bính và tiền bạc, xâm hại
trẻ em và những người yếu thế, sống vô luân, v.v…, đều đi
ngược với Chân Lý và không bao giờ được phép chấp nhận.
Tách lìa khỏi Luật và Chân Lý chỉ mang đến sự hỗn loạn và
nhầm lẫn, rồi còn nuôi dưỡng những điều chỉ gây ra mất
phương hướng sống đầy quỷ quái. Giữa thời buổi này chúng
ta nhận ra mình đang chạm trán với những tuyên bố dễ gây
nhầm lẫn và mất phương hướng từ các chủ nghĩa tương đối và
tự trị chẳng hạn như lời tuyên ngôn: “chẳng có gì là tuyệt đối”
hay “mọi sự đều có thể được chấp nhận” có cùng một ý nghĩa:
“mọi sự đều có thể không được chấp nhận”. Trong các tuyên
ngôn nêu trên, thế giới của cá nhân trở nên trung tâm để mọi
sự phải quay quanh tiêu chuẩn và giá trị của cá nhân đó.
Trong thế giới quy kỷ như thế, người ta cố gắng làm ngơ và
muốn định nghĩa lại Luật Tự Nhiên và Luật Thiên Chúa, đặc
biệt các luật thuộc lãnh vực luân lý tính dục, hôn nhân và gia
đình. Các nỗ lực như thế trực tiếp đối kháng với ý định và
tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Việc gạt Thiên
Chúa, giới răn và luật lệ của Ngài sang một bên là soái quyền
tối thượng của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói về điều
này: “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất
ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong
Nước Trời.” (Mt 5:19) Thánh Cyprian cũng có những lời lẽ
tương tự: “Khi cầu nguyện chúng ta xin cho thánh ý Chúa được
thể hiện nơi chúng ta vì ma quỷ luôn tìm cách ngăn cản tâm trí và

ý chí chúng ta không vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự. Vì thế,
nếu muốn luôn thể hiện hánh ý của Ngài, chúng cần Ngài giúp đỡ
và bảo vệ. Mọi sự Chúa Kitô làm và dậy đều là thánh ý của Thiên
Chúa.”
Vì thế nếu chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là Chúa của chúng
ta, với sự trợ giúp Ngài, chúng ta phải tìm kiếm thực hiện
thánh ý Ngài trong mọi sự. Chúa Giêsu nói: “Hoặc anh em ở
phía Thầy hoặc anh em chống lại Thầy!” Tin Mừng thách đố
chúng ta trả lời điều đó với sự chân thành và minh bạch.
Chúng ta đã nghe và biết rằng Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta
phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha
nhân như chính bản thân; tuy nhiên điều đó lại không giúp
chúng ta nhận ra rằng nhân phẩm là quà tặng Thiên Chúa đã
ban tặng cho mọi người sao? Nhân phẩm đã không được ban
cho các thai nhi còn trong bụng mẹ, người nghèo khổ, dân tị
nạn hay các tù nhân sao? Những kẻ thù, những kẻ làm hại
mình, bộ họ không có phẩm giá sao? Chúng ta có kính trọng
phẩm giá của những người thuộc giới đồng tính, các chính trị
gia đối lập, những kẻ gậy ra hận thù, bạo động và chiến tranh
không? Quả vậy, Chúa Giêsu truyền chúng ta phải yêu
thương họ hết thảy. Ngài mới là thẩm phán không phải
chúng ta và quyền xét xử không phải việc của chúng ta.
Trách nhiệm của chúng ta như đoàn môn đệ của tình yêu là
tín thác họ vào lòng nhân từ của Thiên Chúa và cầu nguyện
cho họ ơn hoán cải. Chúng ta được kêu gọi hướng dẫn họ đến
với Chân Lý là Chúa Giêsu!
Chúa Giêsu là đỉnh điểm và trung tâm của mọi sự - là giao lộ
của Thiên Chúa và con người, của trời và đất. Ngài là nơi hội
tụ, là cuộc hạnh ngộ giữa Tình Yêu Tuyệt Đối và tương đối.
Thiên Chúa sẽ gặp gỡ chính nơi chúng ta đang ở và đang là.
Thánh Giá là nơi chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa diện đối
diện.
Khi cảm nghiệm được giao lộ của đời sống tội lỗi của mình
với sự hiện diện đầy ơn sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải
lựa chọn: Chúng ta muốn được đóng đinh vào thập giá của
Chúa Giêsu hay không? Nếu thưa vâng, chúng ta sẽ khám phá
ra lòng thương xót và tha thứ cũng như biết rằng Chúa Giêsu
không đến thế gian để kết án nhưng cứu độ chúng ta. Trái lại
nếu chúng ta thưa không, lời của Thánh Vịnh 36 sau đây thực
sự trở nên nỗi ám ảnh: “Tội ác nói trong thâm tâm tội nhân.
Hắn không cảm thấy kính sợ Thiên Chúa.”
Anh chị em thân mến, khi trở lại nhà thờ dâng lễ, nối lại mối
hiệp thông với Cộng Đoàn đức tin, và nhìn lại căn tính của
mình là Giáo Hội, chúng ta được nhắc nhớ để nhận ra quyền
năng của Máu Cực Thánh Chúa Giêsu nơi việc Hiệp Lễ. Khi
trở lại với các bí tích Hoà Giải và Thánh Thể, chúng ta phải
xác tín rằng chính ở đây chúng ta được trải nghiệm sự tha
thứ, chữa lành và đổi mới. Đời sống bí tích của Giáo Hội
cùng với Lời và Lề Luật Chúa chắc chắn dẫn chúng ta tới
Chân Lý và tỏ lộ cho chúng ta Thánh Ý Ngài. Chính nơi tình
yêu bao la này chúng ta biết được và gặp được tình yêu vô bờ
bến của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu và Máu Thánh Cứu
Chuộc của Ngài.
Lạy Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu, xin thương xót chúng
con.
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