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Nhà Thờ Thánh Phanxico thành Assisi
Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô! Tôi hân hoan chào mừng quí anh chị em đã đến
Thánh Đường Thánh Phanxicô Assisi và cùng cầu nguyện với Chúa trong giờ
Chầu Thánh Thể này. Cám ơn anh chị em đã đến đây. Sự hiện diện của anh chị
em là một chứng tá đức tin rất mạnh mẽ ở giữa thời gian mà cộng đoàn chúng ta
đang gặp thử thách. Tôi hết lòng biết ơn sự tham dự của tất cả mọi tín hữu Công
Giáo trong Tổng Giáo phận Oklahoma và tất cả các tín hữu đến từ những nơi gần
xa hôm nay. Tôi đặc biệt hết lòng cám ơn sự hiện diện của các Giám Mục (và sự
ủng hộ của các ngài). Đức Tổng Giám Mục Beltran, Đức Giám Mục Slattery của
Tulsa, Đức Giám Mục Kemme của Wichita và rất nhiều các Linh Mục, các Phó Tế
và các Tu Sĩ nam nữ. Đây cũng là một ơn đặc biệt chúng ta thấy có rất nhiều các
lãnh đạo Kitô Giáo và các tín hữu từ các nhà thờ và cộng đoàn khác đã đến cùng
chung với chúng ta cầu nguyện.
Chúng ta quy tụ hôm nay trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thể, Ngài là nguồn
suối của sự hợp nhất, mặc dầu chưa hoàn hảo, là sự liên kết tình bác ái của chúng
ta. Chúng ta vừa nghe lời công bố của Chúa: “Ta là bánh hàng sống từ trời xuống;
ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời; bánh ta ban tặng chính là thịt ta, để cho thế gian
được sống.” Đối với các tín hữu Công Giáo những lời vừa qua trong câu sáu của
Phúc Âm Thánh Gioan là điểm chính của Bí Tích Thánh Thể mà ta nhận biết và tạ
ơn. Chúa Giê-su không nói theo cách ẩn dụ khi Ngài nói, “Ai ăn thịt ta và uống
máu ta sẽ có sự sống muôn đời, và ta sẽ cho kẻ đó sống lại trong ngày sau hết.
Thịt ta chính là của ăn và máu ta chính là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta
thì ở lại trong ta và ta ở trong kẻ ấy.” Đó chính là Chúa Giêsu hiện hữu thật sự mà
ta gặp gỡ và lãnh nhận trong Bí Tích Thánh Thể.
Có một thời, những tín hữu trong lãnh vực thần học đã tranh cãi nhau về từ ngữ đó.
Trái lại, Satan, khi nghe câu đó thì run rẩy. Bí Tích Thánh Thể là điểm chính mà
sự mâu thuẫn đang diễn ra được gọi là lễ đen mà (chúng ta sấu hổ vì thành phố) đã
cho phép họ thi hành chiều nay tại Trung Tâm Nghệ Thuật Thành Phố. Đó là một
nghi thức nhằm phỉ báng và chế nhạo Thánh Lễ Công Giáo và xúc phạm đến Mình
Thánh Chúa. Tại sao vậy? Vì những người thờ quỷ, và thầy của chúng, biết rõ ai
đang hiện diện. Chúng biết rõ Chúa thật sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể,
chúng không thờ kính, mà chỉ làm những việc ghen ghét nhạo báng chế nhiễu và
kinh rể Chúa mà thôi.

Tôi thiết ngĩ có rất nhiều người trong cộng đoàn chúng ta chưa hiểu rõ sự kiên trì
chịu đựng và phẫn nộ như thế nào của chúng ta về việc xúc phạm này vì họ không
cùng chung một đức tin như chúng ta. Họ không hiểu, không chấp nhận, điều
chúng ta tin là điều thật. Họ không cùng một niềm tin với người Công Giáo chúng
ta (cũng như với các Kito Hữu khác) nhận biết được món quà rất quý giá mà Thiên
Chúa ban tặng cho Giáo Hội: món quà quý báu đó chính là Mình và Máu Thánh
Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể được Chúa thiết
lập trong Bữa Tiệc Ly trước khi Ngài về Trời và giao phó cho các Tông Đồ chính
là Chúa đang ở lại với chúng ta. Chúa hiện hữu thật sự và Ngài chính là lương
thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn ta trên đường lữ thứ trần gian, và là lời hứa
chắc chắn sẽ được vinh quang tham dự trong tiệc Thánh Nước Trời. Đó là Bánh
bởi Trời mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại.
Chúng ta không phải đến đây, mặc dầu, để phản đối. Chúng ta hãy tam thời để sự
phẫn nộ này qua một bên. Chúng ta đến đây để dâng lời chúc tụng và tôn vinh
Thiên Chúa. Chúng ta đến đây dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về món quà đức tin và
kho tàn vô giá của Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta trong Bí Tích Thánh
Thể. Chúng ta quay quần nơi đây để lắng nghe lời Chúa và mở rộng tâm hồn để
nhận ra sự tác động của Chúa Thánh Linh hầu chúng ta luôn trung thành với Chúa
hơn và trở nên chứng tá xác thực cho tình yêu và lòng từ bi nhân hậu của Chúa ở
giữa những gia đình đang trong cảnh đổ vỡ và đau khổ. Chúng ta đến đây cùng
dâng lời cầu lên Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta khỏi mọi tội lỗi, và khỏi mọi sự lôi
cuốn của ma quỷ. Chúng ta đến đây để làm việc đền tạ cho những sự xúc phạm
đến Thiên Chúa, những sự đả phá đến Giáo Hội của Ngài, những sự bất kính đến
Mình Thánh Chúa trong ngày nay. Thành phố của chúng ta là mục tiêu của những
quyền lực tà thần nhằm phá hoại chứ không phải để xây dựng. Chúng ta cầu xin
Thiên Chúa che chở chúng ta qua lời cầu bầu của các Thiên Thần và các Thánh.
Chúng ta đến đây là những chứng tá của niềm hy vọng khi bóng tối gần như đang
trổi lên tại nơi đây cũng như ở chung quanh toàn thế giới. Chúng ta biết rằng
Thiên Chúa toàn thắng! Ngài đã chiến thắng Satan. Thiên Chúa đã đánh tan
quyền lực tội lỗi và sự chết qua cây Thánh Giá của Ngài và đã vinh quang trỗi dậy.
Qua đức tin và Bí Tích Rửa Tội chúng ta đã chia sẻ sự vinh quang với Ngài. Cuộc
chiến đã toàn thắng, nhưng cuộc giao chiến vẫn tiếp tục đến khi Chúa lại đến trong
vinh quanh để thống trị muôn đời. Trong thời gian hiện tại chúng ta đang được
tuyển chọn để tiêu biểu vác Thánh Giá và chia sẻ phần đau khổ với Chúa Kito vì
Thánh Thể Chúa và Giáo Hội của Ngài.

Chúng ta đến đây trong sự cầu nguyện. Chúng ta đến để chúc tụng, để tôn vinh và
để cảm tạ, để cầu xin lòng nhân từ của Chúa cho thành phố chúng ta, quốc gia
chúng ta và cho toàn thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta được luôn
biển đổi để trở lên thánh thiện và là chứng tá can trường.
Đức tin của chúng ta không có ý là chỉ có nằm trong những bức tường của ngôi
thánh đường nguy nga này. Cuộc rước kiệu Thánh Thể đi qua các làng xóm vượt
qua những bức tường này sắp diễn ra mấy phút nữa đây nhắc nhở chúng ta, Giáo
Hội, đang hiện diện trong thế giới như là ánh sang, là muối và là men để đem niềm
hy vọng và đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người chúng ta gặp. Chúng ta
hãy cầu nguyện để chúng ta có thể ôm ấp sống đời sống sứ mệnh tông đồ truyền
giáo ở giữa thế gian, như thế chúng ta có thể đưa mọi người về với Chúa Giêsu
Kitô và cặp bến bình an trong Giáo Hội của Ngài.

