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Anh chị em thân mến,  

Chúa nhật này, ngày 01/11 đánh dấu kỷ niệm 20 năm tôi tham dự thánh lễ Giáo hoàng đầu tiên của tôi tại 

quảng trường thánh Phêrô với thánh Gioan Phaolô II. Tôi còn nhớ ngày đó tràn đầy niềm vui và đó là 

khoảnh khắc khơi nguồn trong đời khi tôi nhìn lại và nhận ra Thiên Chúa đã chuẩn bị tôi cho khoảnh khắc 

đó, và đổ tràn ân sủng của Người. 

Tôi đến Rôma vài ngày trước đó, và trong vòng vài giờ đồng hồ, tôi đã xem thấy nhiều nhà thờ, nhiều 

giám mục và nữ tu hơn cả cuộc đời tôi. Tôi rất đỗi kinh ngạc ở mỗi lượt xem. Hầu như mỗi ngày chúng 

tôi đều bắt đầu tại quảng trường thánh Phêrô bởi vì chúng tôi ở cách đó một đoạn đường ngắn. Chúng tôi 

ghé qua đó mỗi sáng và mỗi chiều tối khi chúng tôi trở về khách sạn. Nhìn xem Vương Cung Thánh 

Đường lên đèn mỗi tối là một cách thức tuyệt vời để kết thúc một ngày. Dịp đó, chúng tôi đã tham dự 

Thánh Lễ tại quảng trường thánh Phêrô với Đức Hồng Y người Pháp, tại bàn thờ ngai tòa thánh Phêrô. 

Mỗi  ngày đều tràn đầy ân sủng và kinh ngạc khi chúng tôi đi khám phá Thành phố Muôn Thuở.   

Điểm nổi bật trong những ngày ấy chắc chắn là Thánh Lễ với thánh Gioan Phaolô II vào ngày lễ Các 

Thánh. Hiện diện với Đức Thánh Cha là một kinh nghiệm tôi không bao giờ quên. Tôi được tràn đầy 

niềm vui và cảm động mà chưa từng bao giờ trải nghiệm trước đó. Sự hiện diện của ngài gây cảm hứng 

và từ lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi linh mục, ngày hôm sau Chúa chúng ta và Đức Mẹ đã giúp tôi 

nghe được tiếng gọi đó mỗi ngày một rõ hơn tại nhà thờ thánh An-phong-sô, lúc tận hiến cho Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp.  

Mẹ Maria đã ở đó hướng dẫn tôi trên đường đi và Mẹ không bao giờ thất bại khi giúp đỡ con cái của Mẹ. 

Vào ngày tôi tham dự Thánh Lễ với Đức Thánh Cha, có lẽ tôi đã không hiểu nhiều toàn bộ bài giảng của 

ngài. Tạ ơn Thiên Chúa vì có mạng lưới xã hội, qua đó chúng ta có thể đăng nhập vào kho lưu trữ toàn bộ 

các tài liệu của giáo hoàng và các bài giảng. Tôi sẽ trích dẫn dưới đây với những lời tuyệt mỹ mà thánh 

Gioan Phaolô II đã ca ngợi Đức Mẹ như gương mẫu sự thánh thiện trong ngày mừng kỷ niệm Đức Giáo 

hoàng XII công bố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời như một Tín Điều Công giáo.    

Đức tin sâu thẳm của Đức Trinh Nữ vào lời Thiên Chúa xuất hiện rõ ràng trong bài ca Magnificat: 

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi. 

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1: 46-48).  

Trong bài ngợi khen này, Đức Maria chỉ cho thấy điều gì tạo nên nền tảng cho sự thánh thiện của 

Mẹ: lòng khiêm nhường thẳm sâu. Chúng ta có thể tự hỏi mình rằng sự khiêm tốn của Mẹ bao gồm 

những gì. Phần lớn người ta nói với chúng ta rằng do bởi “điều lo lắng” Mẹ cảm thấy trước lời chào 

của Thiên Thần: “Kính chào Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1: 28). Trước mầu nhiệm ân 

sủng, cảm nghiệm sự hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa, Đấng đã để mắt trên mình, Mẹ Maria cảm 

thấy một sự thôi thúc tự nhiên của lòng khiêm tốn (nghĩa đen, của “sự bối rối”). Đó là phản ứng của 

một người hoàn toàn nhận thức rõ sự bé nhỏ của mình trước sự cao cả của Thiên Chúa. Sự thật là 

Đức Maria đã nhìn thấy chính mình, thấy tha nhân và cả thế giới.    



Liệu đó có phải là dấu hiệu của lòng khiêm tốn với câu hỏi: “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không 

biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1: 34). Mẹ chỉ nghe rằng Mẹ sẽ thụ thai và sinh con, người con này sẽ 

trị vì ngai vàng Vua Đavít với tư cách là Con Đấng Tối Cao. Chắc chắn, Mẹ không hiểu hoàn toàn 

chương trình mầu nhiệm thánh thiêng này, nhưng Mẹ nhận ra nó sẽ thay đổi toàn bộ thực tế cuộc 

đời Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ không hỏi: điều này sẽ thực sự xảy ra ư? Buộc phải xảy ra sao? Mẹ chỉ nói 

đơn giản: Việc ấy xảy ra cách nào? Không chút nghi ngờ hay e dè, Mẹ chấp nhận sự can thiệp thần 

linh làm thay đổi cuộc đời Mẹ. Câu hỏi đó diễn tả sự khiêm tốn của đức tin, sự sẵn sàng đặt cuộc đời 

mình vào phục vụ mầu nhiệm thánh dù không thể hiểu nó sẽ xảy ra như thế nào.   

Tinh thần khiêm tốn này, hoàn toàn tùng phục trong đức tin, đặc biệt được thể hiện trong lời thưa 

“xin vâng” của Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” 

(Lc 1: 38). Bởi sự khiêm tốn của Mẹ Maria, những gì Mẹ sẽ hát trong bài ca Magnificat có thể được 

thực hiện: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc; Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều 

cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1: 48-49).  

Sự vĩ đại của món quà tương ứng với chiều sâu của lòng khiêm tốn. Đấng toàn năng đã làm “những 

điều trọng đại” cho Mẹ (x. Lc 1: 49), và Mẹ biết làm thế nào để chấp nhận những điều đó với lòng 

biết ơn và trao chúng lại cho các thế hệ những người tin. Đây là đường lên thiên đàng được Đức 

Maria, Mẹ Đấng Cứu Độ bước theo, người dẫn đầu tất cả các thánh trong Giáo hội và được chúc 

phúc trên con đường này.  

Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc và được đưa lên trời cả hồn lẫn xác! Đức Giáo hoàng Pio XII đã định 

nghĩa sự thật này “vì vinh danh Thiên Chúa toàn năng …, vì tôn vinh Con của Người, vị Vua bất 

tử của mọi thời đại và là người Chiến Thắng trên tội lỗi và sự chết, vì sự vinh hiển cao trọng hơn 

của Mẹ Người và vì niềm vui mừng cho toàn Giáo hội” (Ap. Const. Munificentissimus Deus, 

AAS42[1950], 770)   

Và chúng con mừng rỡ, ôi Mẹ Maria được đưa lên Trời, khi chúng con chiêm ngắm Mẹ, Đấng đã 

được tôn vinh, trong Đức Kitô Phục Sinh, đã trở thành người cộng tác với Chúa Thánh Thần trong 

việc thông ban sự sống thần linh cho nhân loại. Trong Mẹ, chúng con thấy được mục tiêu thánh 

thiện mà Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả các thành viên trong Giáo hội. Qua cuộc đời của Mẹ, 

chúng con nhận ra dấu hiệu rõ ràng của con đường dẫn đến sự trưởng thành tâm linh và sự thánh 

thiện của người Kitô hữu.  

Với Mẹ và cùng với toàn thể các thánh, chúng con tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện trong 

cuộc lữ hành trần thế của chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.  

 

Thân ái trong Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria,  

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ 


