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Anh chị em thân mến,  

Kể từ lá thư lần trước tôi viết, khói vẫn chưa giảm xuống và đám cháy vẫn tiếp tục ở Oregan và California. 

Chắc chắn một cảm giác lạ lùng khi thấy ánh sáng bị lọc suốt cả ngày và không giảm bớt chút nào. Tôi 

được biết rằng bầu không khí không lành mạnh đã gây ra suy tim cho những người phải chiến đấu với vấn 

đề hô hấp và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần chúng ta một lần nữa phải chịu sự tác động chưa từng 

thấy của năm 2020 này. 

Tôi đã nói chuyện với Sam Estrada, người điều phối giới trẻ và thanh thiếu niên của chúng ta, về việc giúp 

cho giới trẻ bắt đầu và lên chương trình trong năm. Anh ấy đã đề cập việc anh tham dự buổi hội thảo trên 

web của Tổng Giáo phận, và những người phụ trách mục vụ giới trẻ khác đều nhận thấy những tác động 

của tình trạng hiện nay ảnh hưởng đến giới trẻ và có những hậu quả đang xảy ra. Anh ấy đang làm việc trên 

lịch trình và chương trình gắn kết giới trẻ để giúp họ có thể đối phó với những điều này dưới ánh sáng đức 

tin của chúng ta. Tùy thuộc vào những quy định, chúng tôi hy vọng có một chương trình kết hợp với một 

số cuộc họp trực tiếp và một số trực tuyến. Chúng tôi sẽ xem xét chúng ta có được phép có những buổi họp 

trên web hay sẽ làm việc từ xa hay không. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch và có lịch trình liên lạc với anh chị 

em trong một, hai tuần tới.   

Rất nhiều người đang bị trầm cảm và kết quả là họ bị cô lập với người khác, và điều này làm cho tình huống 

thêm phức tạp. Một trong những cách mà chúng ta có thể giúp họ là đến gặp gỡ những người thân yêu, và 

những người mà chúng ta biết họ dễ bị tổn thương trong lúc này. Gần đây chúng tôi đang làm việc dựa trên 

kế hoạch đi thăm viếng người cao niên của giáo xứ như đem Mình Thánh Chúa đến cho người đau yếu, để 

giúp họ mạnh mẽ hơn trong tình trạng của họ. Nếu anh chị em đang phải chịu sự chiến đấu này, hãy cho 

người khác biết. Chúng tôi ở đây vì anh chị em, Cha Bazil và tôi luôn sẵn sàng nói chuyện qua điện thoại, 

đến thăm viếng hoặc gặp gỡ anh chị em ở đây trong không gian gặp gỡ thân thiện sinh động. Chúng tôi 

không muốn anh chị em hay bất cứ ai anh chị em biết, cảm thấy họ không được quan tâm đến. Đây là lời 

nói dối và sự chán nản mà kẻ thù sử dụng để rồi nối kết với mặc cảm tội lỗi và sợ hãi, để ngăn cản người ta 

tiếp cận chỉ vì họ không muốn tạo nên gánh nặng cho ai với những vấn đề của họ hay sợ hãi những hậu 

quả.  

Với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đến đó, tiếp cận những lúc cần thiết, cho mượn một 

tay hay mở tai nghe. Đây là một điều thật quan trọng đối với chúng ta để nhớ đến trong những ngày này, 

đặc biệt khi chúng ta chịu đựng gánh nặng của riêng mình, để chú ý rằng chúng ta không có ý mang chúng 

một mình và khi chúng ta đang phải chiến đầu, chúng ta có thể làm vững mạnh người khác khi chúng ta 

tiếp cận với họ để biết họ như thế nào, rồi đến lượt chúng ta cũng được thêm vững mạnh và hy vọng thêm 

nữa.  

Chúng ta được dựng nên cho những mối tương quan. Thiên Chúa dựng nên chúng ta trong Tình Yêu, bởi 

Tình Yêu và cho Tình Yêu. Chúng ta càng quan tâm đến điều này, Chúa Giêsu càng ở đó để khích lệ và gợi 

hứng cho chúng ta trên đường đi. Tuần trước, trong thánh lễ hàng ngày chúng ta có bài thánh ca của thánh 

Phaolô về Đức Mến trích từ lá thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô. Khi tôi cầu nguyện với bài ca này trước 

Thánh Lễ, tôi nhớ đến đoạn Kinh Thánh tuyệt vời để suy niệm Đức Mến là gì, và chúng ta được mời gọi 



yêu thương như thế nào. Nó có thể giúp chúng ta xét duyệt lại lương tâm trong những lúc khó khăn, và gợi 

hứng cho chúng ta nhiều điều, để hòa giải nơi cần thiết, để tiếp cận với anh chị em mình. Tôi xin đính kèm 

toàn bộ đoạn này dưới đây để anh chị em có thể suy niệm.  

 1 COR 12:31-13:13  

Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất.  

Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả.  

Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, 

thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, 

và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà 

không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả 

thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, 

hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, 

không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 

Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. 

Ơn nói tiên tri ư ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng 

chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có 

ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy 

nghĩ như trẻ con ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta 

thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, 

mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn 

tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. 

 

Thân ái trong Trái Tim Yêu Thương và lòng Thương Xót của Đấng Cứu Độ,  

 

 

Lm. Jack Shrum, 

Chánh xứ 

https://bible.usccb.org/bible/1corinthians/12?31

