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Chúng ta có thể chọn lựa những gì là tốt
Thánh Tôma Aquinô, một linh mục dòng Đa-minh và thần học gia nổi
tiếng, đã tuyên bố rằng con người luôn luôn hướng về điều tốt. Nhưng
làm sao chúng ta biết được điều nào là tốt? Có thể chúng ta thấy là tốt
nếu ăn hết hộp kẹo, nhưng những người khác trong gia đình lại có thể
thấy điều ấy không tốt. Chúng ta cố gắng đào tạo một lương tâm tốt để
giúp chúng ta nhận ra điều gì là tốt rồi cố gắng dẫn lối sống của chúng
ta đi theo lương tâm ấy. Làm người Công giáo giúp chúng ta hiểu rằng
Thiên Chúa ban cho chúng ta được tự do chọn lựa, tuy nhiên Người lại
luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta lựa chọn phạm tội.

Tôi xin lỗi

Gỡ que ra

Xin quý vị phụ huynh cắt nghĩa cho con em
hiểu một trong những lựa chọn chúng ta sẽ làm
là nếu chúng ta làm điều gì tổn thương cho
người khác, thì chúng ta phải nói “Xin lỗi.”
Quý vị hãy khuyến khích con em viết một tấm
thiệp, gửi một điện thư, hoặc gọi điện thoại nếu
cần phải làm việc xin lỗi.

Đã bao giờ quý vị và con em chơi trò gỡ que ra
chưa? Nếu đã chơi rồi, thì quý vị biết là một
nắm que nhỏ rải ngổn ngang trên bàn và quý vị
phải lấy ra từng que một, nhưng không được di
chuyển que khác ngoài que mình muốn lấy ra.
Quý vị hãy chơi trò chơi này với em. Hãy nghĩ
trò chơi này cũng giống y như làm những chọn
lựa luân lý. Quý vị cần phải chọn lựa kỹ lưỡng
để có thể thành công.
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Chọn lựa tốt
Cùng với con em, quý vị hãy nói về một điều
gì tốt và một điều gì không tốt em vừa mới
làm. Hỏi em tại sao điều này tốt, còn điều kia
lại không tốt. Rồi nhắc nhở em rằng một người
luôn luôn có thể chọn làm điều tốt.
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Lạy Chúa, chúng con cám ơn
Chúa đã ban cho chúng con
ơn được tự do chọn lựa. Xin
Chúa giúp chúng con biết
dùng ơn này để chọn lựa đúng
và không bị vướng mắc
tội lỗi. A-men.

Ngày Chúa Nhật
Trong Nghi thức Thống hối, nghĩ về những
chọn lựa quý vị và con em đã làm trong
tuần. Hãy cám ơn Chúa vì Người đã hướng
dẫn chúng ta.

Trong tuần
Cả gia đình cùng xem một chương trình
truyền hình. Hãy thảo luận về những chọn
lựa các nhân vật trong chương trình đã
chọn. Những chọn lựa nào tốt? Những
chọn lựa nào xấu?

Thăm gia trang của chúng ta
www.blestarewe.com
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Gia sản của chúng ta trong
Nghệ thuật
Bức tranh của Rembrandt có tựa đề là Đứa con
hoang đàng trở về vẽ lại câu truyện Chúa Giêsu đã kể về chàng thanh niên bỏ nhà ra đi
phung phí tài sản mình. Nghĩ rằng cuộc sống
của anh ta sẽ tốt hơn nếu được về làm đầy tớ
trong nông trại của cha thay vì phải sống như
hiện thời, tức là nghèo, đói và cô đơn, nên anh
ta đã trở về nhà. Như bức tranh cho thấy, cha
của anh đã đón tiếp anh trở về làm một đứa con
chứ không phải làm một đầy tớ.

Một cuộc tiếp đón nồng nhiệt
Tôi sẽ thưa với người:
“Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha.”
Lu-ca 15:18

Câu truyện Người con hoang đàng kể
rằng: một ông kia có người con thứ, anh
ta lấy trọn phần gia tài của mình, đi ra
khỏi nhà và tiêu xài phung phí hết tiền bạc. Khi
đã bị nghèo và đói, người con ấy mới trở về nhà.
Anh đã xin cha tha thứ cho mình và xin được
làm việc như một người làm công thôi.
Người cha đã vui mừng khi đứa con trở về.
Ông nói với đầy tớ: “Mau đem áo đẹp nhất ra
đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép
vào chân cậu. Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm
thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây
đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm
thấy” (Lu-ca 15:22-24).
Cũng như người cha trong Kinh Thánh,
Thiên Chúa là Cha chúng ta luôn luôn sẵn sàng
tha thứ cho chúng ta.
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