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Anh chị em thân mến,  

Trong những ngày này, chúng ta mừng kỷ niệm các vị thánh tôi yêu thích, hai trong số đó đã 

chết trong trại tập trung khủng khiếp Auschwitz/Birkenau. Tôi không biết các trại này cho đến 

khi tôi đến đó thăm và được biết có hai trại khác nhau trong một thành phố. Cái đầu tiên là là trại 

Auschwitz phần lớn là tập trung lao động. Rất nhiều người bị giết ở đó nhưng hầu như không có 

mấy người bị giết ở Birkenau. Birkenau là trại mà anh chị em có thể thấy trong cuốn phim Danh 

Sách Schindler (Schindlers’s List) như một đường tàu xe lửa dẫn thẳng đến đó, và người ta bị 

chất xuống khỏi tàu. Ngay sau đó, họ bị dẫn vào phòng hơn ngạt để chết. Đức Quốc xã sử dụng 

Birkenau nhiều hơn vào cuối cuộc chiến vì đây là cách giết người hiệu quả hơn.  

Ngày 9 tháng 8 là ngày lễ kính thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, hay còn gọi là Edith Stein. 

Thánh nữ sinh ra ở Đức trong một gia đình Do-thái. Khi ở tuổi thành niên, thánh nữ phủ nhận 

đức tin của gia đình và không tin vào Thiên Chúa. Cô bé rất thông mình và luôn sưu tầm để hiểu 

biết hơn về triết học. Trong khi theo đuổi tìm kiếm sự thật, cô được dẫn đến Đức Tin Công giáo. 

Một đêm kia khi đi thăm viếng một vài người bạn, cô rút ra một cuốn sách trên kệ, đó là cuốn 

Cuộc đời thánh Têrêsa thành Avila. Cô đã dành suốt đêm để đọc và hoàn tất nó vào buổi sáng, 

ngay lúc đó cô thốt lên, “Đây là sự thật”. Con đường của cô đã được chuẩn bị và Thiên Chúa bắt 

đầu hướng dẫn cô trở thành một vị thánh. Cô được rửa tội ở Speyer (tôi đã có dịp thăm ngôi 

thánh đường nguy nga này được thánh hiến cho Đức Trinh Nữ và đã được xem thấy tấm bảng kỷ 

niệm biến cố đó). Từ khi đọc truyện thánh Têrêsa, cô nghe tiếng Chúa gọi cô trở thành nữ tu 

Dòng Kín. Cuối cùng cô đã gia nhập Dòng Kín ở Cologne. Sau khi Đức Quốc xã đến nắm 

quyền, cô được gửi đến Netherlands, để tránh khỏi tầm kiểm soát của họ một thời gian. Chẳng 

bao lâu trước khi Đức Quốc xã tấn công vào Netherlands và khi các Giám mục Công giáo phản 

đối, họ bắt đầu một cuộc bách hại có hệ thống ngay lúc họ đến Dòng Kín nơi cả hai thánh Têrêsa 

Benedicta và em gái của ngài đang sống. Nữ tu Rosa cũng trở lại Công giáo và đang sống ở 

ngoài tu viện để đảm đương các công việc vặt mà các chị em nữ tu không thể làm được như đi 

chợ. Khi Đức Quốc xã đến tu viện tìm kiếm họ, họ không giấu diếm, hơn nữa, thánh Têrêsa tự 

xưng ra và nhìn vào các chị em ngài mà nói, “Hãy để chúng tôi chết thay cho những người thuộc 

về chúng tôi.” 

Chúa nhật tuần trước tôi không thể không nghĩ đến thánh Têrêsa Benedicta khi chúng ta nghe 

thánh Phaolô nói từ tận đáy lòng với người Rôma, “Tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không 

nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi 

hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là 

những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được 

vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các 



đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng 

muôn đời. Amen.” 

Ngày 14 tháng 8, chúng ta mừng lễ thánh Maximilian Kolbe, người đã chết trong trại Auschwitz. 

Có rất nhiều truyện kể về người đàn ông vĩ đại này. Ngài rất nhiệt thành với Chúa và luôn làm 

cho Chúa được biết đến qua việc thúc đẩy không mệt mỏi việc tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria. 

Lúc bị bắt, ngài là bề trên dòng Franciscan Friary ở Châu Âu với hàng trăm thày dòng, đã xuất 

bản hàng triệu bản Militia Immaculata mỗi tuần để truyền bá Đức Tin Công giáo như một ánh 

sáng chiếu trong đêm tối của chiến tranh đang hoành hành xung quanh họ. Thánh Maximilian 

thực ra bị bắt và bị giải đến Auschwitz nơi ngài làm mục vụ cho các tù nhân. Rồi, một ngày nọ 

có một tù nhân tẩu thoát, lính canh buộc các tù nhân xếp hàng và từ nhóm này họ sẽ lấy ra bất kỳ 

10 người để thực hiện như một sự ngăn chặn bất kỳ ai khác cố gắng trốn thoát. Người đàn ông 

cuối cùng được chọn là một chàng trai trẻ và anh ta bắt đầu kêu la khóc lóc, “KHÔNG. XIN VUI 

LÒNG. TÔI CÒN CÓ MỘT GIA ĐÌNH.” Lúc đó, Cha Maximilian bước ra và nói, “Hãy chọn 

tôi.” Người lính gác trả lời, “Anh là ai?” Ngài đáp, “Tôi là một linh mục Công giáo.” Một bước 

chân và một mạng sống được tha. Thánh Maximilian đã thí mạng mình vì tình yêu bởi bước ra 

phía trước, và người đàn ông được tha mạng đã ở đó làm chứng cho tình yêu bác ái anh hùng của 

ngài trong ngày thánh nhân được tôn phong hiển thánh.  

Mỗi thời điểm một bước chân. Tất cả chúng ta có thể làm điều đó. Bước theo Chúa Giêsu và 

được gợi hứng bởi tình yêu của Chúa cho chúng ta, chúng ta bước đi trong sự tìm kiếm không 

biết trước để trao ban mạng sống mình theo gương Chúa đã thí mạng vì chúng ta.   

 

Thân ái trong tình yêu Chúa Cha,  

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ 


