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Anh chị em thân mến,  

Cuối cùng mùa hè cũng đã đến. Với nhiệt độ lên tới 80 và 90 độ cảm giác giống mùa hè khi tôi 

còn ở Montana thời thơ ấu. Tôi phải nói rằng tôi rất thích thời tiết ôn hòa và mặt trời tỏa sáng rất 

dễ muốn được ra ngoài tập thể dục. Một trong những kỷ niệm tôi có trong một mùa hè trước khi 

tôi chuyển đến Washington là việc phục vụ thánh lễ hằng ngày tại giáo xứ nơi mẹ tôi làm việc. Tôi 

tin rằng kinh nghiệm này là một trong những hạt giống được gieo vào lòng tôi để đưa tôi đến với 

chức linh mục. Tôi nhớ khi ấy, tôi rất thích dự lễ thánh lễ hàng ngày vì nó cho một cảm nghiệm 

rất khác với ngày Chúa nhật. Tôi tập trung chú ý hơn và nhớ tất cả các lời nguyện mà vị linh mục 

đọc trên bàn thờ. Khi hạt giống này ngủ yên trong suốt những năm thời thiếu niên, tôi đã quên tất 

cả những trải nghiệm đó thậm chí là chúng tôi đã có thánh lễ hàng ngày. Khi tôi 23 tuổi và nhớ lại, 

tôi bắt đầu tham dự thánh lễ thường xuyên khi có thể trong tuần. Tôi lên chương trình khi còn học 

ở trường cao đẳng để có thể tham dự Thánh Lễ, đặc biệt vào ngày thứ Ba chúng tôi có giờ tận hiến 

cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Everett.  

Mẹ Maria đã kéo tôi từng chút một vào tình yêu bí tích Thánh Thể. Mỗi lần tôi đến với Thánh Lễ, 

tôi nghe Chúa nói với tôi. Bài giảng tuần trước của Cha Bazil, “Khi chúng ta mở lòng nghe, Thiên 

Chúa nói lời vàng ngọc của Người trong trái tim chúng ta.” Trong Năm Thánh Thể này trong Tổng 

Giáo phận Seattle, chúng ta có cơ hội để lớn lên trong niềm tin vào sự Hiện Diện thật của Chúa 

đến với chúng ta trong bí tích Thánh Thể, nếu chúng ta chú ý đến tiếng nói của Người. “Hãy ở lại 

trong tình thương của Thầy… Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình 

thương của Thầy.” Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lại gần và giữ lấy sự hiện diện của Chúa trong 

lòng chúng ta. Kẻ thù sẽ cố gắng cám dỗ chúng ta bỏ cuộc, đóng cửa lòng chúng ta lại. Chúng 

đánh lạc hướng và làm ta chán nản. Chúng khiến tôi quên hạt giống được gieo trong lòng, nhưng 

nhờ ơn Chúa, Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi tôi và nhắc tôi về tình yêu bất tận của Ngài.  

Thánh Gioan Vianney, lễ kính vào ngày 4 tháng 8, đã trải qua trận chiến này cách sâu sắc. Ngài 

đã hết mình vì phần rỗi các linh hồn và kẻ thù của con người tự nhiên của chúng ta không thích 

điều đó chút nào. Lần nọ, ma quỷ đã đốt chiếc giường của ngài. Không có gì ngạc nhiên khi thánh 

nhân chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm. Thường thì kẻ thù của ngài ném bùn vào bức tranh vẽ Đức Mẹ 

tuyệt đẹp mà thánh Gioan Vianney treo ở cuối chân thang. Mỗi sáng, ngài lau sạch và phó dâng 

sự tin tưởng của mình vào Thiên Chúa, Đấng luôn thúc đẩy ngài nói lên sự thật và kéo giáo dân 

về gần với Chúa qua các bí tích. Vào lúc cuối đời, thánh nhân dành thời gian giải tội 12-16 tiếng. 

Nhiều người đã trở lại và hành hương đến với ngài, đôi khi họ phải đợi vài ngày trước đó để được 

xưng tội. Ngài dạy giáo lý mỗi ngày. Tôi xin kết thúc bằng một trong những lời cầu nguyện của 

ngài đã được đưa vào Giáo lý Giáo hội Công giáo, và sau đó là lời cầu nguyện do chính ngài sáng 

tác. 



 “Hỡi các con bé nhỏ của cha, trái tim các con nhỏ bé, nhưng lời cầu nguyện sẽ kéo chúng giãn 

ra và khiến chúng có thể yêu mến Thiên Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng ta thưởng nếm trước thiên 

đàng và điều gì đó trên thiên đàng sẽ đổ xuống trên chúng ta. Cầu nguyện không bao giờ để lại 

nơi ta điều gì không ngọt ngào. Đó là mật ngọt chảy vào trong linh hồn và làm cho tất cả mọi thức 

nên ngọt ngào. Khi chúng ta cầu nguyện đúng cách, buồn sầu biến mất như tuyết đứng trước mặt 

trời.” 

Lạy Thiên Chúa con, con yêu mến Chúa và con chỉ mong muốn được yêu Chúa đến 

hơi thở cuối cùng. Con yêu Chúa, ôi Thiên Chúa đáng yêu mến vô cùng, và con 

mong được chết vì yêu Chúa hơn là sống một khoảnh khắc mà không yêu mến 

Ngài. Ôi lạy Thiên Chúa của con, con yêu Chúa và con khao khát thiên đàng vì 

chỉ một niềm hạnh phúc được yêu Chúa cách hoàn hảo. Ôi lạy Chúa, con yêu Chúa, 

và con chỉ có một nỗi sợ duy nhất phải sa hoả ngục vì nơi đó con sẽ không bao giờ 

cảm nếm được sự an ủi ngọt ngào yêu mến Chúa. Ôi lạy Chúa của lòng con, nếu 

lưỡi con không thể nói lên lời con yêu mến Chúa trong mọi lúc, thì ít nhất mỗi 

nhịp tim con đập, mỗi hơi con thở đều lặp lại lời ấy bấy nhiều lần. Lạy Chúa con, 

xin ban cho con được ơn chịu đau khổ vì yêu Chúa, yêu Chúa ngay khi đau khổ; 

xin ban cho con được trút hơi thở cuối cùng vì tình yêu dành cho Chúa, và cảm 

thấy con yêu mến Chúa biết chừng nào. Ngày tận cùng của đời con càng gần, con 

càng nài xin Chúa tăng cường và hoàn thiện tình yêu của con dành cho Chúa. 

Amen. 

 

Thân ái trong Tình Yêu Chúa,  

 

 

 

Lm. Jack Shrum, 

Chánh xứ 

 


